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ΕΓ εκεΥ ἢ 

᾿Αδβάϑδῆ 
ΑἸΙΒΘΟΗΥΠΟΒ 

ΝΙΉΒΗΝ ΘΕ ΘΟΕΝ 
ΤΉΝΒΑΙ, 

ΟΥΙΘΟΒΊΒ6Β, 

Ἀν ἢ Απῃ ον καπρεῆπ 

νο8 

ΟΟΥΤΙΙΕΒ ΟἼΕΙ, ὙΥΊΠΉΕΙΔΙ ΦΟΗΝΕΙΡΕΚΕ, 
᾿ Ποοῖοχ ἄοχ ῬΗΜΟΒΟΡΗΪΘ ππὰ ῬγοΐδθοουΣ δ. ΟὝΤΠΗΣ Δι51 171 

κι ὙΥοἰχηαΥ, 

ἷ μδο!. ; “κα 

᾿ Ἦ οἴπὶ ἃ , 
δ΄ δ᾽. ΣΊποΙΩ ΠΡ ἐκ ΤΥ ΤῸ 

--ὄ.»Ἅὕ.΄.ὄ... 

1884. 
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ρ.ι τοῦ οἱοίοι βοίιοῦ τοῦ οἰπίσοη Ζαγθη τὰ δἔπθμι 

δα Ὑογδηϊδθϑησ οἴποῦ Ομ ΓΘ Ἰ θυ ΠΟ Κοὶς οΥβ ΟΠ Θ ΘΠΘη 

ΘΟΒΥ τ οΠ6 απ γοὸὰ ἄθπ ΘρΙρῃίπορσηπδίϊβοῆοη οΥβοη. Ἂ(685 

ΑἸΒΟΠΎ]ο5. ρα μαπᾶρι μὰ ΡῈ 1). 5ὸ αὐγξι δα ἄοοῃ, ἀἃ 

ἄδϑβθιρθα πιο ἱπ ἄθῃ Βυομμαπάθὶ σοκοιησθη., τιμᾶ αϊδ 

οι 1π τηϑίυβομον Ηϊπβιοπνί γὸμ ὙΥΙΟΒΟρ Κοιί 1εί, ποδί 

ἸΠΖΥυγΘΟΚιηᾶ [5ἷσ βθυπ, δἰποη ΑὐβΖαρ ἀαγδιβ. ἀἸ6β πὴ ϑύίοῖζο 

ΨΟΥΔΙΒΖΟΒΟΒΙΟΚοη., Ζυμηδὶ ἄἀὰ 65 ὑπίευ ἄθῃ ϑίΐοκοη 465 

ΑἸΞΟΙΥ]Ο5., α16 1ο Πογδυβζι σοῦοπ δπροίαπροη Πᾶθ6. (ἃ 5 

οὐβίθ ἰδὲ. ἴπ νυθομοπὶ ἀοΥρ] οἰ ομθη Ὑ οΥ586. γουκΚοιμηθῃ. 

Ἐπ ἤπάθῃ βἰο πδιη] οι θοῖ ΟΥθομίξομοπ ἀπᾶ Τ,ἃ- 

ἐδ Ἰβοιοπ ΘΙ μύθου Ζανγο θη ογκθ, Ὑγθίοθ ἰπ σουνίββ6 ἢ 

.--..  . 

1) Ῥον ΤΊ6] ἀθββοι θη ἰδέ : ΒΟ] θπιηΐα ἀπηϊνουβαγυία Οσμΐ- 
1τοἰπιὶ Ἐτγτιθδέΐ, Ὑἱπαυϊθηβίυμη ααοπάδιῃη ἀποὶβ. αἷδ 
ΧΧΧ τηρηβῖβ Οοἰοθυῖα τιΐθ σοθθγαπ δ ἱπα]οῖῦ 90116- 
δίυμη ῬΥϑθοθρίουιμη ΟΠ 511 ὙἸΠΠΔΥΊΘΠ 515. ἱπίογργοίθ 
ΓΒ ΟΡ ΔΪο δγοϊο ΟΠ 1οἰπηο ϑοἠπείάογο Ὑ πα ΓΙ η5]. 
ῬὨΒΠοβορ ἴθ ἀοοίογα ἃ0 ΟΎΙΠΠΔΒΙ ὈΓοΟΐδθδβοσθ ῬΓγδθ- 
Ῥορίία οδύ οοπιηηοπέδίϊο ὧὲ6 δρίρλέπορπιαΐίοῖς ψοτϑί- 
δτι5 .Τ6δολιγὶῖ, 7θπδρ, ὑγρὶβ Μίδυκι!, ΜΌΘΟΘΟΧΧΙΧ.. 
22 5. ἴῇ ρῃ, 8, 



ΥΙ 

“2 νυἰξοποηγϑυπηθπ Ὑυθάουκοινθα,, Ζ, ΒΒ. ὈοῚ ΤΠΘΟΚΥΙΟ5. ἴῃ 

ἀογ οὐβίθπ ξάυος 

“ἄρχετε βωπολιπᾶς, Μῶσαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς, 

τη 

λήγετε βωκολικᾶς, Μῶσαι, ἵτε, λήγετ᾽ ἀοιδᾶς, 

ἀεςροίομθη ἴῃ θυ Ζυνθϊξθῃ : 

ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν "ἢ δῶμα τὸν ἄνδρα, 

ὑπ ῖ 

φράξδεδ μευ τὸν ἔρωϑ᾽, ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα, 

ΖΕΥΠΘΥ 61 Νοβοιοβ ἴῃ ἀθὺ ἀτι θη ἘΠΥΠῸΣ 

ἄρχετε ΣΞΣικελικαὶ τῶ πένϑεος, ἄρχετε Μαψρι, 

ὉεΙ ἈΒΈΡΈΡΟΝ 39 : 

ὅτ᾽ ἐγὼ πίω τὸν οἶνον, 

θεῖ ὙΠΟΊΠὰ5 ἴῃ ον δομύίθῃ ΕἸΚΙΟσ : 

ἑποῖρε αοπαΐίος πεϑοώπε, τπεὰ ἐΐδία, ψε͵ϑιμδ, 

πη ᾿ 

ἀμοίέε αὖ τισῦθ ἀοπιιπι, ἥιθα σαγπεῖπα, ἀμοΐές Ἰλαρῆτιίσι, 

ΒΌΟΘΝ πὶ ῬΟΥΥἸσῚ πὶ Ὑ ΘΠΘΥΪΒ : 

οΤγαδ πιεῖ, ᾧῖ γιμπισίαπε ἀπιαυτέ, φιεῖφμε ἀππαυΐ, οΓαδ 

απιεί. 

πῃ ἀἴοβοη Βείβρίοϊεπ ἔδπροπ ἀϊθ εἰηζοῖπεπ Αὐβομπίζία 

ἀοΥ Οεὐϊοιέθ 16 ἀθβπιδὶ πα ἀθπηβθ θη εῦβα ἃη. Βθεη 

δΒο δεῖ Βίου ἴῃ ἄδὺ οὐξέδῃ 14γ}16, νῦὸ Ἰβάοοϊ. ἀϊ6 νεῖβ- β 

ἀογΚογθηάθη Ὕθυβθ πϊοέ σὰη ἀἰθβθίθοῃ. βοπάθγῃ πὰ 

ΒΏΠΠΟἢ βἰπά: 

αἰάδφω τὸν "ἄδωνιν " ἀπώλετο καλὸς "ἄδωντς. 

ὥλετο καλὸς 'Αδωνιξς, ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

αἰάξδω τὸν άδωνιν, ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

αἱ αἱ τὰν Κυϑέρειαν, ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 
αἱ αἱ τὰν Κυϑέρειαν " ἀπώλετο καλὸς "άδωνῖξ. Ἵ 

᾿ἀχὼ δ᾽ ἀντεβόασεν " ἀπώλετο καλὸς "ἄδων:ξ. 

ὧδ᾽ ὀλοφύρατο Κύπρις, ἐπαιάδουσιν Ἔρωτες. 
αἱ αἱ τὰν Κυϑέρειαν" ἀπώλετο καλὸς ᾿ἄδωνις. 

τ ὰρς 



γΥ 

αἰάδω τὸν Γάδωνῖν" ἀπώλετο παλὸς "Αδων:ξ, 
αὐτῶν τὰν Κυϑέρειαν ἐποιάδουσιν Ἔρωτες. 

. Ζαννοιϊθη Ἰθάοο ΒΟΒ 1οἴβοη διιοἢ ἀἴθ οἰηζθίποη ΑΡβοβηϊ 

εἱς ἀθιηβοίθθη ογ56.. υγ]9 θεαὶ (Οὐδέ! !β ἐπὶ Ζυνδὶ ππά 

ΒϑοϊιζΖιοβίοη Οθαϊοῃίο: 

20 Πγπιεγι Πγπιοιαθς ἴο, 

20 Πγπιοῖι ΠΙγπιδῆιαθο, 

ἧπ ἄδπὶ ἀδγαιῖ [οἰ ρθπάθῃ : 

Ἤγπιεῖι, ὁ Ἡγπιδτιαθ Ἡγπιόῖι, αἰθ5) ο Ἡγπιεγιαφσ, 

ὑπ πὴ ζὐηϊ ἀπὰ βθοῃζιρβίθῃ: ͵ 

ΟμΤ 6 αμοοτιέθ5 διερέσριπίσια, ΟὨΥΤΙἐ6 Καὶ, 

Ῥεγριοἰοοπ Ἄδυβθ πὰᾶπ πθημθπ αἷθ Ηὐπιοι ζγέσγοαϊαγ 65 

πδο0 ἢ βοῦν Ζὰ Ὑ1ΡΡῚ]. οοϊοσ. ὙΠΠ. 21. νυ! οθου βαρ: 

αἸοιξα7 ὑϑγϑδιις ἡχιέεγοαίαγίδ, φεῖ ζγϑφιθτιξθγ ροϑὲ αἰφιιαγι-- 

Ζμΐος γιἐογ ρΟΤΙ ΩΤ Ψ675 45, δίομέ ἱχιέογοαίαγεδ αἀὐδδ δέ 

ἽΠΟΙΙδ65 ᾿ΟΘαΤΙἐμ7 φιεῖ {7 67 ΟΤΙΤιέ 7, ὩΣ γαΐο {πχιαθ 50-- 

ἤιδημθ οοτιειίαξ, αἴθ ΟΥθοθ πα πᾶὸῖ ἄθπὶ Θ'οΠο αϑύ Ζὰ 

ὙΠΘοΚυῖί. 1ἅ0}}. 1, 64 προφόματα, ἐπιμελῳδήματα 

πᾷ ἐπῳδαὲ, διυοὶ υἱοϊ!οϊοιέ στίχοι παρεμβεβλημένοτ, 

αἷς ΒΚ οὐγαΐπα οὔδν 5 Ομ] ἐγ 6 Γ5 6. 

ΔΟΒΗΠΌΠ 65. Βαύ δυο Αἰβοθυ!οβ ἱπ ἄρῃ τηρ] 18 ῃ θη 

ΒΘ οὴ βοίπου Θιάοκο βἷοι πιο βοϊίθπ οὐαί, ννὰβ 

ἀον ΘΟΒΟΙΙαδύ σὰ 5160. 957 ὑπᾷ 970, χὰ ἂς. 104 υπὰ 

Ἐσμ. 935. τἰῦ ἄθπι Ναιθθα ἐφύμνια, ἃ ὅθ ἰοϑίζίθη 

ϑίοΠ6. ἀπο ἀστὸν μεσόφῳϑεγμα ὈοΖθιομπϑί,- Αποὶὶ ΟΣ 

ΒΟΒοΟΙΙαδῦ χὰ Αὐϊβδίορι, Εὐόβοῃ, 1507 ἀπὰ 1317 ποπηΐ 

᾿ ΒΟΌΪΟΒ6. νυϊθἀ θυ Κοῆγεπάθ Ὑεῖβα ἐφύμντα, νοτρὶ. Εΐγπιοὶ. 

Νίαρῃ. ρ. δ, 1. Οὐ πῃ ρίοϊοι ἀΐερου Βθπδππμπηρσ 

το 5. οπίσοροπδίθ δ, ὈΘΒΟΠΑΘΥΒ. ΘΠ ΠΠΔΠ οἷἰπθ νυθιίευθ 

πὰ οἴηθ δῆρούθ Βοάοιίζαπρ ἀἴθβοα Ὑ ουί85 Ἀπηϊμηπιΐ.. 50 

τηδοιίθ 65. ἄροίν ρογαίθμθποῦ ΒΘΥΠπ.) ὑπ πο ἀἸ656 106 

ϑδοθθ ἀορροὶε Ζὰ Ῥϑζθίοθπεπ, 4685 Ἡδρβμαϊβίϊοπ Βδπθη- 

πυθς ἔπεφϑεν ματικεὶ ἀπδυπεβπιθ,, ὑγθίομθ Ἡδυιδπη ἰπ 

ο᾿ 
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ἄδη δ᾽ οιῆτη, ἀοοίγ, πιθίγ, ΡᾺ 99 βὸ ἀδδηϊγέ : ἐπεφϑεγμα- 

τιυτοὶ δμηὶ ἱπέεργαθ επωτιοίαξέοτιες δέγορἠὶς αἀάίξαε, φμαθ 

σιοτι εαάεπι οἰπὶ δέχγορἠϊοῖς νεγδέδιις σοπιρίεχέοτιθ νεγϑο-- 

γπι οοπαρτεἠεπμτιέμετ, στὰ Υθ πᾷ Ἔραπάθγβεθα Ρ. 98 ἅδε 

ἂϊς ἐφύμνια ξαρί: ἐφύμντια διιιὲ δχοϊαπιαξίοτιες 

οα ἀπὸ σοὶ ρίμτγίρις τοσαῤιίῖ5 σοτιδέατιεδ,, μα ἱπ 

πε δέγορήαθ ααϊιοιμγιξσ, πὲ ἑηήϊε Παιὰν, εὖ διϑύ- 

ραμβε. δὲ δωπὲ ἔπι πιραϊίς δίτορδ, μεσύμντα νο- 
σαπέμγ 2}. 

16. ΘρὶρΒΕμορτηδίϊβομοπ Ὗεβ ἀθ5. Αἰβοῖυ]οβ. πὺπ 

πάθῃ βἰοῖ θ8]4. ἰβάοοϊι βϑι που, τηϊζίεη πὶ ἄθη  γορῃθης 

Ῥα]ά., ὑπᾶὰ Ζυνὰῦ βᾶυβο,. 8 Ἐπάβ ἀθυβεῖθεπ, Ἀδὰ αἷ5 

52 Ῥὰ ἀΐοβθβ δυοὰ ζὰ Απίαπρ' ἄδεν ϑέγορῃβπ δεβοβεμοπ 
Καπη., 80 Κἂππ τἢδπ πο ἢ ἀϊ6 Βομθηπαη προὔμντα 
Πἱῃζυΐζάροη,, νγὰβ τηϊῦ ἄθπη Αὐξίδοία 'ἱπ ἀθγ δίυβικΚ 
ΑΒ! Σοἰ Κοὶέ μαΐ, Βίβρίθὶα βἰπά 5160. 1356 --. 145: 

ἐ ὃ, ὃ ἔ' ὄττοβον ἁρμάτων ἀμφὲ πόλιν κλύω. 
ἐξ, ὃ ἔξ" ἀπροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται. 

ϑορΡΒ. ΚοΙ. 117 - 149: 
ὅρα" τίς ἄρ᾽ ἦν; ποῦ ,γαΐει; ποῦ κυρεῖ; 
“., ἔ" 

ἑ ἀλαῶν ὄμμάτων ἂρα καί. 

μεσύμντα βπάεπ βίοι Ῥγοιι. ὅ80 --- 601 ὃ ἕ, 516}. 
508 -- 390, ΗΙΚκ. 1380 -Ἢ 140. ὃ; Ῥοῖβ. 118 
--- 190 ὀᾶ, 5860 Πἶ -- 568 ᾿΄. αἷ φεῦ, ἠὲ, ὀᾶ, 
ἐφύμνια μῶν 648 -- 648 7Ὲ ἀπᾶ νἱε] δος ἀδ- 
δε θϑ Ὑ. 658 -- 668 οἷ. 16 ὕργίσεπ δα ίβογθα! Ὁ 
ἀε5 Νίαίξες βίθῃθπάθῃ ὑπᾶ Κοὶπθ Ἐππίβργυθομαπρ μᾶ- 
Ὀεπάθπ [ηϊου]θοϊοπθη ποηπξ τπᾶπ ἐπιφωνήματα, 
αἰ ΔΌθΥ Ὑγθηϊσεῦ ἄδη βίγορβοῦθη Οὀβᾶησθη 815 
ἄθῃ ἰδπιθξοῆθη. Τυϊηδέθση ἀπ Απδρᾶβίεη ζυκοπι- 
ἅἄπθη. [}Π βίγοριϊβοῆθη Οἰδδᾶησθπ Κῦπποπ β'α Βομ-ο 
δίθηβ Ζὰ Απέδησε ὑπά ἂἃπι Επάθ, πἴθ ἱπ ἀογ δι έα 
ἄογ Βίγορμθπ ἴῇγθη Ῥίαΐζ πάθη, 5, Ἐεἶβὶρ᾽β οοπ- 
Ἰδοίδποα ἢ. 2835 ἢϊ, ὑπ5 Ζὰ ϑορὴ. Οἱά, 1487, Αἰβοῖ, 
ἯΙ. 86 ; Αϑα, Ἴοθ60. 



ΖΧ 

Θἴμζοῖπο ὕοΥβ6, ὈΔ]4 ἃ]5. οἷῃ πο γογο δῦσα ὉΠ ΓΔ 5ϑο πᾶσα 
(άδηζεβ, πηθϊβίθῃβ {τ βἴοὴ θοδίθῃθπά, Ὀβνυθι θη ͵εάοοῖ 
τηΐϊῦ ἀθπ ψουμογσοῃοπάθη Θ᾽ ΌΡΗΘΠ. αυπύδοξϊϑοι Ζυιβδιπιηθη.- 
Βᾶηρεπᾷ. ).Δ[5 βἷθ βἐθίβ δῃ ἄδβῃβθι θη ϑίθ! θη ἀν ϑέγο-- 
Ῥθθπ ὑπά Θοροηβέγορηθη υυϊθάθυκθῆγοη ὑΠ4 5ἴοἢ οπί- 
ΒΡΥΘΟΔΘΠ πηΐεβοπ. ἀπά Θθπαθίσ μα] δουνδῃη]1οὴ ΠῸΓ 
ΦΥΥΘΙΠη8] δίθμθπ, θαυ Καῦπι ἀον ᾿ρυγδπαησ. 

Ὀῖο Βείβρίοϊβθ εἴπζθίπος ψοῖβ ἵπ ἄδη ΒΕ ΟΡ ἤθη 
ΒΕ] υϑῦ δἰπᾶ ξοϊσοῃᾷθ: Ῥοιβ. 999 -- 1007 ὀτοτοτοτοῖ, 
1011 --- 1017 ἄντα, ἄνια, ἅγια, 1015 ἐπ 1018 
ἄπριγδ᾽, ἄπριγδα μάλα γόεδνα (βοἰιο!.: ἔστε δὲ ἐπι-- 
φώνημα καὶ ἐπίφϑεγμα ἐπὶ τῶν μετὰ σφοδρότητος 
τιλλόντων τὰς τρίχας), ντοῖοιθ Ὑδιβα ἀδῃ δᾶηζα (Ποῦ 
δἰηρέ, νυᾶηνοπᾷ ἀὰ5 {ΠΘυγῖσθ ἀου ϑίγορμθπ υὑπὰ Θ'δσεη- 
δίΓΟρΡ θη Ὁ]05 γοῖη ΧΟΓΧοα ἀηα ἄρ ΟΠΟΥΓΝΓΟΣ δοβϑαπσοῃ 
ὙγΓα, ΠΡΟ ἀΔβο]Ρ5ὲ Ὑ, 996 --- 1004 διηρύ Χογχρα 4]- 
Ἰεῖπ βόα γῦν ἀντίδουπά μιοῖ, νγᾺ5. δύῃ Ὗ, 1099 Ζυχῃ 
ἀγἸεύθπιηδ]8 υν]θ θυ κοηγέ, ὩΡῸΥ ἴῃ οἶποῦ 8ηἀουπ Θ γορ 6, 
ὉΠ4Ὰ 4150 πίοῃὐ 415 οἷπ δ ρθη! οι ΘΡ᾿ρ μι μθοτηδ 5 θεν ὝΈΓΘ. 
ἩΐεΥμβαΙ ραμῦγε δυο ΗΙΚ. 561 --- 569 ἔνϑεν πᾶσα 
βοᾷ χϑωῶν, νϑπῃ ἴοὴ 1μπ ἃπᾶδγβ ἴπ ἄδὲ ΘΌΡΗΘ, ὑτὸ 
ΘΙ ἷπ ἄδθηῃ {ΠΚυπάθη ΓΘ Ἐ6, ΥἹο ες εἰπσοϑθίζέ ΒΩΡ6, 
Βεῖβρίθθ γοῃ δρὶρμέμοριπαι βομθπ Ὑούβθη σα Δηΐδησα ἦρΣ 
ϑίγορμθῃ ρίθθέ 65. πῖομέ:; ἰβάοος βοβεῖης ΗΙκς, 859 οἱ οἱ 
πάτερ Ὗ. 862 χὰ Αηΐδηρα ὅδὺ Ὁ ρθηβίγοριιθ υυΐθάογ- 
ἢΟ]6 ντογάδη Ζὰ Τηΐδϑθη., Ὑγἃ8. ἄδηπ 815 οἷ βοϊοβδς ΔΗΖιΙ-- 
ΒΘΗΘΙ δῦ, ὙγΘΠΠ ΠΠΔΠ πΙοδΈ ΠΟρ ον οὗ οἱ πάτερ ἴῃ ἀδτ 
ϑίσορὶιθ 15 εἷη ἐπιφώνημα δηβθῆθη Ὑγ1}, ἀδιη ἴῃ ἀον 
(ἰοροπδίγορηδ πἰομίβ οπίβρυϊοιε, 5, ἄπ, 9, 

ἘΡ᾿ρἐποριπαίίβοιθ Ὑοῦδα πὶ Εἶπάα ὅδ ϑίγορηθη 
τἀπὰ Οὐδροπδίγορμθη, πὰ Ζυγαῦ οἰπΖοὶπο, πάρῃ κ'οὴ 
Ῥειβ. 659 -- 668 βάσκε, πάτερ ἄκακε “Ἰαρειὼν, οὗ 



ΣΧ 

(πῆ υἱοϊϊοῖοθε Ζαρεῖ νοΐ δὰ ἐουγεῖθει 156}, ἄδϑ, 

1095 --- 1029 ἐὼ ἐὼ Περσὶς αἷα δυόβατος, ἄϊαπα5 

ἰεἰχζίθσθ τοπὶ βάπζοῃ ΟΒοσα ροθαπροη. 3160, 945 πρό- 

“φιειόας παταγιτς, ἀλ5. 991 ἐὼ πῆμα πατρὲ πάρευνον, 
Ὀεϊάθβ δηύνθαθι νὸμ ἋΟΥΓ ἀπέσοπθ πᾶ ᾿βηηθηδ Ζιιβαπι-- 

τη6η πᾷ Ζὰ φ᾽οίομον ζεῖ σοβῦηρθη. ΟΟΟΥ 50. ἀδίβ ἀπ- 

ἐἰροπμθ Ζυογδῦ ὑπᾶ ξβιθθηθ Ὁπιηϊ 6! 08 ἀδγαι ἀδββοὶθ6 

δἰπρέ, ἔππ. 1020 -- 1023 εὐφαμεῖτε δὲ, χωρεῖτε 
--Οο εὐφαμεῖτε δὲ, πανδαμεὶ, νγὰβ 815 Βεϊξρίβὶ εἶπθϑ 

ΒΔΙΡΟρΙρ μεμ σιηδεξομθη Ὑ  υβ65. σαϊίαπ Καππ, ἄμη!]οἢ ἀδῃ 

ΟΌομ ἃι8 Βίοη δηρθίιδγέθεη, ἀ85. 1027 -- 103] ὁλο- 

λύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς, ἀδ5 οΥὐβίθιηδὶ τηϊξ ἄθπι σοῦ - 

Βουσοθθπάθηῃ ὕουδθ βυ πέδοι. ἢ Ζυιβαμπθημᾶπροπᾷ, πᾶπη-' 

οι: καϑ᾽ ὁδὸν δ᾽ ὀλολύξατε γῦν ἐπὶ μολπαῖς, Ἀδ. 

190 --- 1357 --- 154 αἴλινον, αἵλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ 

εὖ νικάτω ἀταῖτηα! νεϊθάουκοῆγοπᾷ ὑπᾷ νοῶ ρϑηζθη 

ΟἸοΥα ραβθηροη. ἀ85 οὐβίειηδὶ αἷἰβ Ἀθέγαϊπ Ζὶ! ἀθη σοὶ 

ἘΔΉΥΟΙ ἀδθ5. δὐβίθῃ ΕΠ θοΠοΥβ, 485. Ζνυγοϊζομηδὶ αἱ Ἀοίγαϊη 

χὰ ἄεῃ τοῦ ΕἼΝΓΟΙ 465 Ζυγοϊέθη Ηδὶ θοο 5. ἀ85 ἀνι6- 

1Τη8} 8ἷ5 Βεΐγαϊπ Ζὰ ἀθπὶ σοπὶ ΟΠΟΥΓ το θβαπσθπβης 

πη ἀδ5 ἰοἰΖζίοιμδὶ τηϊῦ ἄθπιὶ Ὑ ΟΥ ΒΟΥ σθἤηθπάθπ ϑυπίδοι οι 

Ζυβδιμιηθπηδπσοπᾷ, πϑᾶπ!οἢ : τοῖς δ᾽ ὁμόφωνον αἴλινον, 

αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. Ὄγχοϊμηδὶ βομοϊπί. διιοῃ 

ἀουβοῖθο ὙΘΥ5 πὶ δὐβδίθεπ Οθδᾶηρα ἀ6ΥΓ ΟΠΟΘρἤοσθη οἰη- 

δεβοίζέ νυογάθῃ Ζὰ τηὔβϑθῃ.. ἄἀθπ ἀ16 {ΠπΚαπάδῃ πὰτ Ζυνοῖ- 

18} Βαῦθπ. ὑπὰ 416 Ἠδγδυβροθο ΠῸΙ δἰπιηδὶ ροἰΐθῃ 

Ιαββθὴ τυοϊίθπ. Ἐπ ἰδ πάππον ἄογ Ὑεῖ5 61] τοὺς δ᾽ 

ἄκραντος ἔχξι νῦξ, νον ἄθγ ΟΒου γογὶπ σοβαπροπ, 

ἄἀδπη Υ. 00. νοῦ ἀδν ΕἸ γε 465 δὐβδέθη ἨδιθοθοΥ 5 Ὑν16-- 

ἄογμοῦ ὑπὰ Ὗ. 7] σοὴ ἀθν ΕἸ γουῖπ ἀε5. φυγοϊξεπ Ηδ}Ὁ-- 

ΟΒΟΥΒ Ζὰ νυ] θυ] π, Ἐπ ἰδέ σ θισῆξαπὶ ἀὰ5 5 Δο νγοτί, 

Δίθμγευθ υουθαπάοη ΘὈΘη 115 δὴ Ἐπᾶς ἄδν ϑέτο- 

Ῥθοα ἀπ Οοροηβίσοριθη Κοιηπιθὴ νοῦ 5160, 997 --α 9869. 
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᾽5-- 970 --- 972, Ζυὴ οὐβίθπιηδία γοὴ (6Σ Απηέϊσοπο, 
Ζυμη ΧνΥΘΙ ΘΠ πι8 16 γομ ἄ6Υ ΙβπῸπΠῸ δοϑαησθη, ΗΠ 109 
“τ 112 -- 18 --- 191, ἅδ5. 199 .--- 131 --- 199 --- 14] 
ὑπά 160 --- 1564 -- 168 --- 167 γοπι δαηζοηῃ Ομοτθ 

οδοδαηβθη, ἀθβο θίοηθη ἄδ5. 866 --- 859 -- 866 --- 869. 
Ὅ16 ὙΥΪΘ θυ μοϊυπρ Ψ, 168 --- 167 (61: ἴῃ ἅδη ὕτκαπ- 

“ἄδπ, νυνῖθ δυο δέου ἴῃ ἀἄθῃ ποοὶ ΔηΖιῃγοηάδθη ἘΔ Π1Θη. 
εν Θιυπᾶ Πίθυνομ νῶν οὔπθ ζυυοί οὶ ἀογ. ἀδίς ἀΐα 
ΘΡΙΡΒ Βορπιδύϊβοιθη Ὑοῦβθ ἀλθ Ζυνγοϊξεπιαὶ πἰοῆέ. δυ856- 
ΒΟΒΥΊΘθΘ πη, βοπάθγῃ ἴῃ γὸ ΥΥΙΘἀουποϊαπσοη ἄσγοι οἰ Ζεῖ- 
ὉΒδ δησοάουξοί τγυγάθῃ, νυῖθ θεαὶ ὑπ5 'π ΔΓ ΜΙυΒΙΚ 
ἀεγρ!οἴομθη Ζεῖομθη (ἀὰ ὕδρο ὑπ 4] 586ρπο} ἀν] ῖοι 
5ἰπα, Τὰ πιῃ ἀϊθ Αβομγοῖρον ἀϊθβα ζΖϑίοβθη ποι νους 
δίδπάθῃ πὰ δι5]16ἴβθη, διὸ ἀϊθ Ζὰ ὙΥΙΘἀΘΥ ΠΟ] πάθῃ 
Ἄϑυβα ῃἱομύ Ζυπὴ Ζυνοἰ θηπηδὶο ΒΒ ΙΘ θη, 50 οΙδυβθέθη ἀἷδ 
βρᾶτογθη δθυικον ἀπά Ηδυδιιβροθοῦ, 65. πιὰίβίοη Τιϊοκοη 
ψΟΥΠαπάθη, οὔθ ἀΐθ Ἄεγβα υπὰ ΒσΟΡῃθη νογβοίζί βϑυπη, 
1)αἴ5 ἃθον Ζείομβθβη ἀδίαγ δοθγᾶ πο 10} ννᾶγοι, Καηπ 
δ δι} ἀἄδπὶ ὙΟΥ Δ πἀθηβουῃ [ΓΟ] σοπᾶου Ζβιοιθη., ἀοΓ 
ῬΔΥΔΡΥΆΡΙο5 (. --- ), ἀον ὈϊρΙαὶ ( «-Ξ 25). ἀδν Κοτγοηΐβ 
{--9} υμᾶ ἀε5 Αδέουϊσκος (2 βομποίβθη, ἅθοι νυϑῖοῆθ 
Φυ 561 Ἡθρμαϊβέϊομ νουσὰρ] ἢ ΨΡΙΚΙΩἶο5. Σὰ ϑορἧι. Αἰὰβ 

᾿ 946, 622 Βτ., ἅδ᾽ ΒοβοΙΪαδὲ σὰ Αὐἱϑίόριι. ΡΙυξ. 963 
᾿ χηΐϊ Κυρίου 5 Νοίθ, ζσι ἄθῃ ὙγοίΚϑη 18, τυπα δηάργα 

. ῸΠ ΒΑΥΠ65 ἴῃ ἀον Ὑογγθᾶθ Ζὰὶ βϑῖποι Αὐβραθα 465 πι- 
ΤἸρΡΙ 65. Ρ. δῶ. ἔ. Βεοκ. δηροίμηγέθ πδοιζαβθῆθῃ 514, 
ἽΝ μεμηῦ τὴ ἀΐθβαθ ἃΠ, 50 ΘΥβομοίπθη ΠΙΆΠΟΝ ΤΩΣ ϑδῃΖ 
ψΘΥάουΡοπ οομα]έθπο ΟΠογροβᾶηρο ἴῃ οἷποπὶ ϑδηΖ ποϑίιθπ 
Τλοθίθ. Ἠΐϊθυβον σϑιῦγι ἄδν ἴμὶ Αρδιιθιηποι πϊέ Υ, 1493 
θερίπηθμάθ Θἰθβδηρ, ἴῃ νγθίομοιη ἀἰ6 Πγκυπάθη γοη ἄρῃ 
ἀτοὶ, 7θάοβιλ] υυθῖπιὰ] Ζιι β'πρθηάθηῃ ΘΡΙρ ΠΟ στη 5οῆοῃ 
ὙοΥβγθῖμθη πὰ θοΐ ἄθπὶ μὰ ἘΠ θη ἀϊδ ὙΥἸΘἀουβοϊαπρ' οηΐς- 
Βαιύθῃ ; ἴδσμοσ ἄορ πὴξ Ν, 774 ΔηΠοθοπάρ Οἴἰοβδηρ ἐμ 



ΣΙ 

ἄοη Ομοορθοτοπ, στὸ ἀϊο ὙΥἸοδου πβοϊαπσ πϊηίον Κοῖποῦ 

ἄν ἄτεϊ (ἰοσοπβίσορμοη ἴῃ ἄθῃ ττκαπάοθη θειπογκέ ἰδὲ: 

ἄδλππ οὐεμάδβοι υβὲ ἄον τἱὸ Υ, 958 απξαπροπᾶθ, 803 Ζυνοῖ 

5 χόρμεπ ὑπ ΟΟσΘὨΒΕΤΌΡΒΘΕ παῖδ οἄεδιμαϊ ἀαγαιῇ ζ0]-- 

σοπάθη Θρὶρ ΒΘ στμδ Ἰβομθῃ Ψοβοη θαοξίθμομάθ αβδῃ δ. 

πη σποϊοδδπι ϊο ὙΥΙεἀουβοίθπσ ἃον ἰοίζέογεπ ΠῸΣ Ὠἰπίοῦ 

᾿ἄδγ χυτεϊΐοπ Θεσοπβέσορμθ ἄυγοβ θη Απΐἴδησ.. πᾶμϊτοῖι 

ἄαπτοι ἀϊα Ὑγοτία πάρα τὸ φῶς ἰδεῖν, ἀιρεάθαίξεί ἰϑὺ; 

ὍΠάΠο ἧπ ἄδη Επσπιοηϊάθη ἄος ὕμγοϑ δέόμιος τοῦ Υ. 

415 απ. ἷπ νϑίομοπι το ἄθῃ νἷοσ 5 ορμοπρᾶγοπ ΠῸΓ 

ἀϊα ἀτεὶ δυβίθῃ θρὶρμἰΒβθσιπαίϊβομθ ψεῖβα δἰπίογ βἴοι μᾶ- 

Ῥεη. στ  οθ6 ἀϊ6 Ηδπάβοδγιτίομ ἀαπᾶ αἰΐει Αὐβσαῦθπ ΠῸΓ 

Ηἱπίον ἄδυ δὐβίθπ Θ'ΘσἜπβίΓορ ΒΘ τπϊθάθυμοῖθπ, Ὅϊ6 Βἰπίον' 

ἄδν φυγοϊξοθ ϑέσορμθ βίθποπᾶθη ππά Ηἰπίοσ ἄδθυ Ζυγοϊίθπ 

(ἰορεπβίσορῃθ ποοθτη8}5 σὰ βούζεπάθη εὐἰρμ μοριμδ βομοπ 

ψεῖδα πᾶπροπ πῆ ἄεπι Ὑουπετρεμοπάθη βυπίδοι οι Ζὰ- 

ΒΔΙΠΙΠ6Π., ὙΥΪΘ 65 θεῖ δἰπῖσθῃ ἄον οὔδπ δηρεζγίθη εἷπ- 

σογβῖσο ἢ ἐπιφϑεγματικὰ ἄεν ἘΔ} ὙΥΆΣ, 

ΑΙ5 εἶπα Ατέ βρὶρμίμθριηδ ἴβοθο Ὺ Ὕεῖβο ἰδὲ δυοῖι ἄϊθ 

ΔΠΖΌΒΕΝοπ, τῆο ρᾶπΖο ΟἝσοπβίγορ με τοῖο ἴλη βέγορ θη 

δἰοἰο]δυΐοπᾶ δἰπά, σαντο μη! οι πὸ ἄθια Νίαπιθη ἀνά- 

ληψις ὈεΖοϊομποί. Ῥϊ65 πάει βἱοῦ Εὔυτῃ, Τῇβ --- 190 

ες 8605 -- 817, 551 -- 859 ε- 8ύξ -- 870, Αρᾶδμῃὶ. 

1042 ἢ, --- 1046 ἔ,. 1050. 2. ε-Ξ 1055 ἴ.. ἴῃ αἴθ β6 πὶ 

Ἰοἰζίοπ Βεϊβρίοϊς Ἰθἀοοὶι 50 9 ἀαῖς δα ϑέγσορῃβ υπὰ ὅ6- 

δοπβέγορμθ ποὺ αἷμ ἀγιςογ, εἷομέ φ᾽οἰομ!απίοπᾶοτ, βοπ-ὶ 

ἄδγῃ πα πιο υῖβοι 510} ΘΠ βρυθομοπάθυ ὙΟΥΒ αἰ. 96- 

ἀυτοῦ Καππ χπᾶπ γούβαομέ νγογάθῃ ΔΗΖΟΠΘἢπιοπ, ἀα[β πὶ 

Ῥτοιιθίμουβ οι Κυτζα Ομουρεβδηξ Υ. 690 --- 697 ποῖ 

τ. 724 χὰ νὺ]ἰθάογμοῖθπ 560. 5. 4α5. Ζζα Υ. 690. ἀἃ 

ἀἴε8. ον οἰπζίσϑ ποποβέγορ ΒΙ50 86 οβαπρ ἄεβ ΑἸβομυ 08 

βουπ ττῦτάθ, ἀεγριοίομθῃ ἅδον πυγεῖϊα Θοβᾶπρ ἱπ ἄθῃ 

εβοιἑπἰοθυίππθη ἀθ8 ϑόρθ Κ 68 1δί. 
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Ῥίοβο ΨΥ θυ] οϊυπσθιι ἀ65. Αἰβοὶν γος ἰδδὲ Αὐἱβίο- 
Ρἰνᾶπο5. ἦπ ἄρῃ Ἐχύβομοπ ἄυτοῖ ἀϊο Ῥογθοη ἀ65 υγὶριᾷο5 
νογἰδοίιθῃ. Ναονάριη πᾶμπι!οι ἀἴθθος Ὑ, 1980 ζ, Κᾶρι. 
δοραρέ δαῦ: 

παὶ μὴν ἔχω γ᾽ εὖ αὐτὸν ἀποδείξω φαριὸν 
μελοποιὸν ὄντα, παὶ ποιοῦντα ταὔτ᾽ ἀεὶ, 

ἴηδοῦ ΕΓ δ118 εἰπζδίπθρη ϑίθ! 6. ἀες ΑἸΒΟΝΎο5. (5. αἷς 
ϑΌΠο 6 π.} οἷν ἴδηξοβ ((Υ. 1293 εἰς ἕν γὰρ αὐτοῦ 
πάντα τοὶ μέλη δυντεμῶγ, υπά [ἃ [58 ἐϊηΐον ᾿θάθιη ὙοΥθο 
ἀθμβθ θη. ΘρΡΙρμ ΠΘριπαίβοῆθη [Ο] θα : 

Φριώῶτ᾽ ᾿ἀχιλεῦ, τί ποτ᾽, ἀνδροδάϊκτον ἀκούων, 
δήποπον (νὶθ]]ἱοιξ δαοὴ ἑῆ κόπον) οὐ πελάϑεις 

ἐπ᾿ ἀρωγών ; 
Ἑρμᾶν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὲ λίμναν. 

᾿ς ἀήκοπον 3“. τ. λ. 
᾿Ἀύδεότ᾽ ᾿ἀχαιῶν, ᾿Δτρέως πολυκοίρανε, μάνϑανέ 

(μου, παῖ. 
δήκοπον 2ι. τ. λ. 

εὐφαμεῖτε" μελιόδογόμοι δόμον ᾿ἀρτέμιδος πέλας 
οἴγειν. 

δήκοπον κ, τ, Δ. 
πύριός εἶμι ϑροεῖν ὅδιον ἨἸράτος αἴσιον ἀνδρῶν. 

Ζήκοπον κ. τ. Δ. 

ἮΠΟΡ ἀπίουθυϊομὲ Ὀιοπυ505 ἄθη Ἐπρί 465. ἀΐθ σὰ Βᾶπβρο 
ὙΥΙΘἀο ΠΟ] απ, νυθίομθ δὲ σά ῃ]6η Ζὰ γΟ 6 ἢ νϑυβρυοἤοἢ 
μαξίθ (καὶ μὴν λογιοῦμαι ταῦτα » τῶν ψήφων λα- 

᾿ βωνγ), υπὰ δυοὴ πεξ ἅδῃ Ὑγογίθπ δύο δος κόπω;, 
Αϊόχύλε, τούτω υπὰ τρίτος, Αϊόχύλε, ὅοε κόπος 
οὗτος νϊγκΊ οι 20, πίομὲ πηθὶιν δυβμα!ίθπα, ἱπάσπη 
ΘΓ βαρ: 

᾿ 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν κόπων ὕσον. 
ἐγὼ μὲν οὖν ἐς τὸ βαλανεῖον βούλομαι" 
ὑπὸ τῶν κόπων γὼρ τῶ νεφρωὼ βουβωντῶ, 

ὑπὰ γέ, γοιι Ευγὶρίο5. Ζὰν Απμὄταπσ ἀ65. δηάοχῃ, 



ΧΤΥ 

Θίαρίιοι ἀθβ Αἰβοίν]05 (χᾳτέραν. ὅὁτάόσιν μελῶν ἐν 

τῶν κιϑαρῳδικῶν νόμων εἰργασμένην ) εἰπροϊδάθῃ, 

απ6: ἴϑε δὴ πέραινε, παὶ κόπον μὴ προστίϑει. 

Ῥαταυ Γάμγὲ ἘσιρΙ4ο5. . 1517 {, τοτέ : 

“ὅπως ᾿δλχαιῶν δίϑρονον κράτος, Ἑλλάδος ἥβας, 

τὸ φλαττόϑρατ, τὸ φλαττόϑρατ 5), 

Σφίγγα δυσαμερίαν, πρύτανιν κύνα, πέμπει, 

τὸ φλαττόϑρατ κ. τ. Δ. 

δὺν δορὲ καὶ χερὲ πράκτορι ϑούριος ὄρνιξ, 

τὸ φλαττόϑρατ π. τ. λ, 

κυρεῖν παραόχων ἰταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοιξ, 

τὸ φλαττόϑρατ Ἀ. τ. Δ. 

τὸ συγριλινὲς ἐπ᾽ Αἴαντι, 

τὸ φλαττόϑρατ ἅ. τ. λ. 

Ῥοςῖ Βαΐ δὐποὰ ἘΠαυῖρί4ο5 βίον ἀογ θρὶρ αἰ μοριιαί,- 

Ξοθθη ὕοῖβθ. πὺ} πἰομέ 50 μᾶπβρ υνῖβ ΑἸΒΟΒΥ]ΟΒ; Ῥεάϊοηύ, 

ς, Βακοῖῦ. 875 ἶ, - 895 ἢ. 990 ἃ, -- 1010 8... 716π 

194 ΕἾ, -τ- 141 ιν υπὰ πὰ Πἰπίοῦ ἄθπ ϑέγοριιθπ ἀπά 

Οερεοπβέγσορμεπ, Ἐδὲμ 80 Αὐϊβίορμαποβ ἱπ ἄθῃ ἘΚΚΙῸ- 

εἰαζυβοα Υ. 958 ἔ. -- 9601. μέϑες: ἑηνοῦμαί δ᾽, 

Ἔρως, καὶ ποίησον τόνδ᾽ (τήνδ ἢ ἐς εὐνὴν τὴν ἐμὴν 

Σιέσϑαι, 9θ4 --- 967 ἄνοιξον, ἀόσπάξου με᾽ διά τοι 

δὲ πόνους ἔχω. 

.-ΦφτῤΡ̓ῤ ,.»ϑ....Ὁ0ὉῸὔϑῦἝΧ ζ ζὁὁὁ9ὃϑὅ9ϑ:....000ὸϑ0Ὁ0Ὁ000.ὅ0..------- 

3) αππ πὴϊξ ὈΠΒΘΓΕΙῚ : Ῥυδοϊάυπιαοῖ, Εϊαρορεοῖα, Τνᾶ- 

πγαπίαγαμι, Ῥδιἀθγαϊ οὶ ἃ, 8, γορ!ομο πα νγογάθι. 

δ 



“δι δὶῖτηπ». 

ΑἸδοινίος βοβοιπί ἄθ σᾶπσθη, 510 ἢ τἀπὶ ἠδ5 μα Ράδ- 
ΚΙΔΘηρ ΒΟ] ΘΟ ἀνθμθπάθη, 5 ιν νϑυβοπίθάθιη ἀθουμοίογίου.. 
(8. Ἀ. Ἡ. ΚΙαύυβοη ἴῃ ἄθν ΔΠ|Ὲσθη, δομυ! Ζοιίαηρ 1890. 
ία Αιποιαὴσ πο, 146 πᾷ 147, 8. 1178 --- 1187) 
ϑΑρ ΚΓ 615 ἴῃ Ζννοὶ “Π οἰγαϊοσίθῃ σορυδομέ χὰ μα θοπ, σοι 
ἄθποη ἀϊς εἶπα “αϊος, Σφὶγξ, Οἰδίπους, Νεμέα, ἀϊε 
δηάοτο Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, ᾿Ελευσίνιοι, ᾿Επίγονοε, 
“Ἀργεῖοι ΞΞάτυροι ἀυβσεοιπδομέ μΆθ6 πη πηῦρϑῃ: νγθηὶρϑέθμα 
πάθῃ βοὴ ἀἴθθο Νιηθη 815  απηθη ΑἸΒΟΠυ Πβομον δ ὕοκο 
δυσοίαῃνο, ἀπά ἰδββθὰ. 510}. πδοῖ ἀθῦ ΒΘ η [Ὁ] σ 6 ἀθὲ 
ΒΘρΘ ΘΠ ϑιίθη ἃτῃ ἰὰ οΠσμδύθη ἴῃ 1656 Ογάπυπρ Ὀτίπσοιι. 
ὝγΟΙΟΚοΥ τη ἀοΥ Αβοῃυ Πβομοη ΤΠ ὙΠ]Ποσὶθ Ρ. 509 ἔν. πἰμηπι' 
ἄγεὶ '᾿ΓΥΠορίθη δη, αἷς Οἰδιποδεία αι “αϊος, Σφὶγξ, 

Οἰδίπους, ἀϊο Θηβαὶς ἀὰ5 Νεμέα, Ἑπτα ἐπὶ Θήβας, 
τ Φοίνισσαις (ντοἰοἶιοβ ΒΘ οκ Ἰδάοοι ὑν0}}} πὸ ρτῦϊδοτο: 

Θιοπου μοι χὰ ἀθν 16 ὅαρα γοὴ ἀογ πγορᾶ υπηΐαβϑθηάθη 
Ττοσῖο σογθοιπού νυν), ἀπὰ αἷς ᾿Επέγογοι δὰ5 '᾽ΠΕλευ- 

εσίντοι, ᾿Δργεῖοι, ᾿Επίγονοι Ὀοβίθμοπα, ἀπά (ἀπγέ ἀἴθβοα 
5. 9584 --- 577 υπὰ ἴπὶ ΝΝαομίσασα ζιν Τ ὙΠορίο 5. 144 [ἢ 
ὙΥΘΙΙΟΥ δὺδ: ᾿πάρϑβθῃ δύ αἴθ ΑΠΠΔῃπηΘ Ζνυ θυ ΠΤ οίγ8]ο-- 

δῖθπ νγδ θυ  Π]]ομογ, Ἠδυρύ ἴῃ ἀτγἰίθη Εὔχοιτβ Ζὰ 
σι ἄἀθπ 5᾽θῦθπ Πᾶ]0 ἀἴο 5ίθθθι ζὰν ἄδ5 ΠΟΘΙ» 16 ἃ οἷπον 
ὙΠΠορίθ, ἀθυθπ οὐβίθϑ, αἴθ βσϑπΖθ ϑ'δ 6 ἀου ΕἌΠΙΝ 6 (63 

᾿ς Ἰμαῖοβ δπίμα! θπθ5 Θοῦοκ, ΒΡ πχ οὐοῦ ποῦ [μ8105, ἀπά 
᾿ς ἀούοη ἀν (65, ἀδ 8 ΘΟ ἰοκβα! ἀογ Απέσοπο πδοὶ ἄσιη Β6- 

᾿ διδθηῖδδο ἀθ5 Βυυάογβ ἀμ νἱθ] οἷο ἀὰβ ἰοἰσίᾳ (ἀοβοϊοῖς 



ΧΥΙ ΕἸπἰοιταησ, 

ὧε5 ΟΙάϊρυβ ἀαυβίοθ!θμάθβ ϑεῦοκ, Ῥμοιηϊθβδὶ οὐϑὺ δαοὶι 
ΟΙαΙΡα5 φομϑιίβοῃ μᾶΡθ6. ἀδ Οὀΐίετβ εἷη ϑίσοκ τπϑῆγουα 
ΝΝδθθη γα. ὑπᾶ Αἰξοῦν!οβ ἀ16 Οεβοβίομίθ ἀν [,8Ὁ-- 
ἀδκιάθη συ ἢ} δοθνυθυ! ἢ ἴῃ 50 σἱθίθη ϑ'θμοκεη Ὀεδδη- 
ἀοῖ βᾶθ6. Ηρθυπιᾶπη ἴῃ ἄον ΑΡΒαπάϊαπσ ἀθ οοπιροβῖς- 
ἐϊοπθ ἰρίγδ οσίαγιπι ἰτδρίσαστιη 1819 (οραδοῦ!. Π. ρ. 
Θ06 8) πίπιπέ νγερεὴ Υ. 692 ἅ, ἄγαν δ᾽ ἀληϑεῖς 
ἐνυπνίων φανταόμάτων ὄψεις, πατρῴων χρημάτων 
δατήριοι (5. ἀηδετα Βοπιθυκιησ 485.) 8ῃ, ἀδίβ νοῦ ἄθῃ 
ΘΙ ΈΡ πη ΠΟΘΙ οἴη ϑέῦοκ Ὑουβου σοραΠΡΘἢ 56 Ὁ. πὰ διε ἢΐ 
ἄξδῃ [μ8105, ἄδθῃ ΟΙΑΙΡῸΒ πᾶ αἷς 5᾽θῦθη δἰ5 εἶπ '“1τὶ|- 
Ἰορὶθ 8ῃ. 

εν [π|8]Ὁ ἀε5 ΤΠ, 8ῖο 5 νγὰσ οἰπα Ζνυνεῖίεὶ ἀϊθ Επ- 
πιοτάυσηρ ἀθββείθεμ ἀυγοῖ βοῖπεπ ϑόμη Οἰάϊραβ. 815 
ἘῸΙΡα βεῖποβ ὕΠηροῃουβαη5 σεσοη ἀὰ5 ΟΥ̓καὶ. ὑυθίοῃθ5 
Ξῆπὶ ΚΙΠΔΟΥ Ζὶ Ζουρσοη Ὑογροίθπ Παίία. 8. Υ. 724 ἢ 
Ὁ Αἰβοῦυϊοβ αἰ ϑδᾶσθ στοὸπ ἀδπὶ ἢδυθθ 465 Ῥεϊορι θη 
ΤΟ γυεῖρροβ ἀστοὶ ἄθη 1ππ ᾿ἰθθθπᾶθπ 1,8ῖο5. ὑπ σοὸπ ἄδιῃ 
ἄείσῃα! Ὁ ὍΡΟΙ ἀϊθβθῃ δι οβργοομθποη ΕἼποῖθ ἀ65 Ρε- 
Ιορβ. ἀδίβ. εὐ ἀυγοῦ ἀἷθ Ηδπᾶ ϑβθῖποβ εἴσπθη ϑ'οΠΠΟΒβ 
Βίθυ θη πιῦσρ, θυ οκβιομε σεῦ μα ῦ6, ἰδὲ Ζυγασ πιομύ τηϊέ 
Οον βῃοιῦ ΔηΖυσοθοπ.. θά ος 5θἢν Ὑυδῃγβομϑῖπ]οῃ, 16 
,6]16π 5. Ῥεῖ Ὑύο οΚοσ 5. 884. δυοῖ ἀπίεπη Ζὰ Υ, 671. 

Ιπ ἀεῦ Κ'ΡΒΙΠΧ γᾶν δἰϊοπὶ Ὑδειπαίμοη ποῖ ἀϊδ 
Ἀπκυπίξ ἀε5. ΟἸάϊρυβ σὰ ὙΠΕΡαὶ, ἀϊα Τωδδαπσ ἀε5 Ἀδ{8- 
5615 ἀεγ Ξρμῖπχ πᾶ ἄσδγοπ {πίεγσαπρο. βεῖὶηθ Ὑευμεῖγα- 
τδυπρ πϊῦ βϑῖπου δαί Τοκαβίθ ὑπὰ αἀ16 Εὐγίαπσυηρ ἄς. 
ΠΈΡΑ βομθη Καὶ ὀπὶ σθνυνυῦσαβ θπί μα! απ. 16 ϑ'ρΒίπχ νυ 
ΔΌΕΓ σὑοη ἀογ ετα γαμοστόλος ἀδθη ΤΒοθαΐοσπ σαβαπάξ 
τνοτάθῃ, τυϑὶ! δῖα ἀἰθ ἀππαί!ομα Τι 1606 ἀ65 1μάϊο5 Ζτη 

ΟἸγυεῖρροβ. πίομέ θεβέγαϊο μαΐέεῃ, 5. ἄβπ ϑομοὶ. Ζὰ Εἰγ, 
Ῥμοίη. 1748, Αρο]οάον, ΠΠ1. ὅ, 8, 

θὲ ΟΙαΙρα 5 ΒῬερΥ  νυδῃγβομοῖ πο ἀϊθ γευῃθο- 
τοηᾶθ ϑδεῦοῆα Ζὰ ἢ Θθαὶ, πᾶοὴ ἄξεῃ σόοπὶ ΟἸαϊρυβ εἰη- 
δεβοϊίεπ ΟΥ̓ Κοίβρυθιοῃθ υύεραπῃ 465 ἀδβθ] υ5ύ β'οὴ δαΐμαί- 
ἰεπάθη δίγάθιβ 465 [μαῖοβ γευμδησί (ϑόρη. Οἱά. 100 8), 
αἴθ Ἐπέδεοκυπο ἀθβ Ὀδρδῆρεπθη Ὑαίθυιποσάβ ἀπᾶ ἄες 
ΒΙμπἰβομδᾶπᾶθ, ἀἰθ ΒΙθμάθπησ ἀογ ἀυροπ., ἐδ5 {πηι βευ ΓΘ ἢ 
τηϊό βείπθη ᾿δοϊίογη (Υ, 760 1). ἀϊθ6 νου πομαπρ 5εϊ- 
ΠΕΡ δύμηρ (Υ, 7607 υὑπὰ Ζὰ Υ. 70}, ἄθῃ ἘἈρρίογυηρε- 



᾿Ἰηἰοϊϊαηρ... ΧΥΙ 

᾿δηΐνϊξε ἀ65 Ἐϊδοκίοβ. ἀἰο Ὑαγίγοϊθιπρ 468 ῬοΙγποῖκοϑ 
(Υ. 619 ἔ,. 986, 1030 υ. ἃ.}. υπὰ ν»ῖθ 65. βοβοϊηΐ, 
ἄδπ Τοά ἀ65 ΟἸάρα» (5. ζὰ Υ. 959). 

{πίον ἄογ Ν᾿ πιο ἃ, δἷ5 ἄδιη νἱϑυΐθῃ ϑύθοκο ἀογν 
οὐβίθη Τοίγαϊορίθ, μΒαῦ τηδῃ ἴοι Κοῖῃ ϑίνυβριθὶ σὰ ἄθη-- 
Κοη, ἀδ α16 νυδῃγβο οί! 10}. συβαιηθη δαΐσοί σίθπ δοδέ 
Θίοκο Κοῖηο Ὁπέουγθοναπρ ἀυχοῖ οἷπ ΒΟ] ΟΠ 65 Κ'Ρ16] σ6- 
βίαϊιείθη, ππᾶ ὕρευμασῦρῦ οἷπ βο ομ65. Φνγαν ρουυ δ ΒΠ]Π10}., 
ΡΟΣ πίομέ ποίμνυθηαίο εἴπ ἜΥΠ]Ποσῖθ ἀπροίσο. νυογάθῃ 
Ζὰ 56 βοΠοὶπί, βοπμάθγῃ Ὑἱοπθ ἢν εἶπ ἀγύ Θοθδαβρ16}, 
νύ Ομ 65. ἀἴ6 Θραπηθηρ ἀοΥ Ζυβομδιου ται ἀογίθ, δίυτῃ- 
τηδίβ ἰοῦ πάθη νεῖν ἴῃ ἀΐοδοιῃ 5 κα, παομάθιῃ ῬοΙγηοὶ- 
Κορ πὸ Αὐρὸβ Ζζπ Αἀνδβδίορ σϑοίθη.., ἀδβθιρδῦ. αἷθ 
Αὐροῖα. εἶπ "ΟΟμίου ἀἴθθεβ Καὶ πῖρβ φϑβοιγαίῃθί, τἰπά 
εἷπ Βύπάπι5. φορεπ ἼΠΟΡαὶ σὶὶ 5ίαμπας φουυδομύ Πϑί, 
ἀδ5 Ανρϑίβοιθ ἱάτίθσβηθον δῦ ἄθὰ ἄσρα σαρθη (1656 
Θίδαι θεῖ ἵνοιιοα, υἱϑ! οἷο ἄθη ϑδιπμηο!ρ!αῦζα, νυει!θηά, 
πὰ ἀἶο ΝΝοιιοϊβοῦθῃ ϑρίθιο βαϊίθπμα, Ὑνᾶδγθμα πᾶπι- 

Ποῦ Ηγρδβίργιθ. ἀΐθ Αμιπθ 465. Ορμοὶίθθ. ἀθ5. Θοίμ68 
ἀε5 Ῥυϊοβίοι» υυΚυῦροβ πὰ ἀον ΝΝοιιθα οὐδ (6. ἔὐπγγ-- 
ἀἶκθ. αἴθ ἂπ ὙΥϑΈβοΥ ᾿απροὶ Ἰοϊάθηάθῃ Αὐρϑῖθυ ΖῈ Οἶποῦ 
16 1}16 Τὰμγέθ, νυασάθ ἀδ5. ππίθυάθϑβθη ἵπὶ Οσαβο Ζαγ οΚ-α 
σοἰάβθοηθ Κιπά νοῦ οἶποι Θοθίδηρο ροίδαοί. δίδη ογ- 

Ἰορία μἰθγαυΐῖ 46 Βομίδηρο, θορταρ ἄθὴ ἱκμαῦθῃ, πᾶπηΐθ 
πη. ἀἃ ΑἸμρ ΐδταοβ ἀδυῖπ οἷπ ΒΟΒΠ πιπηθ 5. Ζοιομθη οὺπ 
Καππί ᾿ιαύίθ, Ασοποιηοσοβ. ἀπ ᾿ἰοὶ τὰ χὰ ἔα οι, γ16- 
Ἰοιοῦ ἀπιοῖ, ατὰ ἀ16 ΟΟύξαυ βοὴ. σοποῖσί Ζιι πη θη, 16Π6 
ϑ 01616..,. ὑυθΊοηθ οἴπθη ογοίΐβοῃ 61} ἀ65 δύθοκθ δυδρο- 
Ἰηϑοῦῦ Ζὰ ΒΑΡ6α βομθίηθη. 3, ἀροϊοάοσ. ΠΠ, 6. 4, 

Ῥαυβδη. 11. 1ὅ, ὦ, Χ, 96, υαπὰ ἀϊς [π|ια] δαπΖοῖρθη Ζαὰ 

Ῥιπάδν, ΝΝοιῃ,» νγοβει δύ βίον ἀἷθ 'Νοῦϊσ ἢπάοί: ἄλλοι 
δὲ, ὧν ἔστι καὶ Αἰόχύλος (τὸν ἀγῶνα διέδηπαν)). 
ἐπ᾿ ᾿ἀρχεμόρῳ, τῷ Νεμέας παιδί. ὙΨΥΔΙΒΓΞΟΒ ΘΙ πΙῖοΙι 
νυοϊδδασέθ ἴῃ ἀϊθβοιὴ Θ ἐἴοκο Αιηρῃΐατδοβ δον. 45 Δα 56 Υ 
ἄδιῃ Αἀταβίος. αἰΐο ἀρυίροη ἩθουΓΟΥ ππικΚοιμηθη νυν τ - 
ἄδη. 5. ζι . 50. οι οῖοῦς ννυσάς δποῖὶ αἰ σοβαμπαάί- 

βομαῖο ἄθβ Ὑ γάθιιβ ἂπ ἄθῃ ΕἸΐθο ΚΙ 65. γυθηϊσδίθπβ δυζᾶμ , 
νου, ϊοάον. 5:κ. 1Υ, 6ὅ φασὶ τὸν "Ἄδραότον --- 

᾿ ἄγγελον ἀποστεῖλαι Τυδέα πρὸς Ἐτεοκλέα περὶ τῆς 
πκαϑόδου. ᾿Ἐνταῦϑα φασι τὸν μὲν Τυδέα ἐγεδρευ-- 
ϑέντα ματὰ τὴν ὁδὸν ὑπὸ τοῦ ᾿Ετεοκλέους πέντ; 

Ἐξ 



ΧΥΙῚ ἙΠηϊεϊίαπρ:. 

φτίονταὰ ἀνδράσιν ἅπαντας ἀνελεῖν καὶ παραδόξως 
εἰς τὸ Ἴάργος διασωθῆναι, Ἀρο!οᾶον. ΠΙ. θ, 5. θὰ5 
ἄδη Νιιθπ ΗἩυρδίρυ!ο ἔὔμγοπάς ϑ' οκ 465. ΑἸβοθυ!οβ 
δειῦγία ννδῃγβομ  Π] το ΖῸΓ Ατροπαυΐθηβαρθ, 

ΞΟ ὙΥΔΓ 8|165 [ὰν ἀδ5. 5'οῃ πὰῃ Δηβο  οἴσθηᾶο ϑιῦοκ 
αϊε ίῖδρεπ ρορθὴῃ ΤΠ ΟΡ αὶ νουθογοϊίού, ἄθββθη 
ΤηΠ8 10 ἀἴοθοὺ ἰδ: ὰ5 Ατρείβοῃβ Ηβθϑν ἐπ νοῦ ΤΠοΡθαῖ 

ἈΠΡΟΚΟΙΙΠΘΗ., ΠΒαύ ἴῃ δἰ πῖσοῦ Εἰ ον πππρ γοη ἀογ ϑιδάΐ 
εἴη Πιᾶροῦ Βοσορ (ΑΥ̓͂. 79). υπὰ αἴθ δία βοβομ δἰηθ᾽ 
ζεῖ Ιὰπρ Ρεϊαρογέ (Υ͂. 91 11.). 5 νοπ ἄθη Ἠβουἄγονη 
εἷπ Ηαιιρίδηονη νογαγθαθῦ υυῖγα (Υ͂, 28 ἔ,, 42 1.) δ 16- 
865 γουβάρθη μδὺ  εἰτθβῖαβ, ἀθὺ ΓΓΠΘΌΔΙΒοῃ6 ΥΥ̓ ΘΠ γβα 6, 
ἄἀστοι ορ6]-- ἀπά Εἰ δαθυΖθίομθη νοὴ Αρο πη ογίδ θη 
πὑπα ἄδπῃ Επέθοκ 65. σομμθὶἀθί (Υ. 94 1... νγογαῦῖ αἰ θϑοῦ 
αἷς Βυγρουβομαῖ δὰ ἀ16 Βυτρ Βογυξέ, ΜῈ εἰποὺ κθάβ 
Ὧθ5 Εθοκίθβ δὴ ἀἴθβεῖθα θαρὶπηΐ ἀδ5 ϑιΐοϊ. ννουΐη οΥΓ 
βἷθ, ἀδ εἴη Ηδυρίδηρυ Ῥονουβίθῃθ, Ζυ ὑδρίθυη Υ 6Υ-- 
{μεϊαϊρυπησ ἄἀον 5ίααύ δυΐογάαοτί (Υ͂. 1 --- 388). Ηἰενδυΐ 
ἐτῖ( εἷη Κυπαπομεαίίου δὰΐ, πηϑἰἀθπά, ἀδίς ἀἷθ [εἰπά- 

Ποῦ η Ηδουί ἤγου ἔθι θυ οἢ σοβοθνγόγθη Πδέξοη, Ζὰ βίθρθπ 
ΟΟΕΥ Ζὰ βίθεθεθπ, υὑπὰ ἀδίβ 516 ἴπὰ ΒΘΡΥΗ ννᾶγοη Ζὰ ἰ0- 
56Π., νγϑίομοα ΤΠΟΥ θά δησγοιθη 5016. Νοῃάθπ) 6 9 
ὍΠ| νγοϊίοσο Κυπάθ οἰπΖαζίθῃθη., βίοι νυ θυ οπέξογπί ἢδί,. 
ἀπᾷ αἴ6 Βύγρεουβομαϊο Ζὰγ Ὑευοιαϊραπρ ἀθν ϑέδαύ 80- 
δαρσδηροη ἰδέ (Υ͂. 59 --- 68), ἤδῃξ Εὔβοκίοβ. ζὰ ἄθη αδι- 
δγπ ὑπ Θομαίς ἐγ αἀἷ6 5ίααί ὑπ Ῥερίοθῦ βίοῆῃ ἀδηπ 
ἴπη ἀἴα Βυγρ Ζυγῦοκ (Υ͂, 69 --- 77). Δείχέ δυβομοῖπέ ἀδν 
δ5. δἄθὶπ ΤΠ θα βοθθη Ταπρέναιιθπ θθδέθμθπαθ ΟΠΟΥ πος 

Οοντᾷπήθγτη ἀπὰ Κνυᾶηζρη. ἀπῇ ἀδιηϊύ 416 νοῦ ἄδγ Βιγς 

δυϊσεβίθ θη Οδοίου Ὁ] ον Ζὰ βομπιοκθη (5. νοῦ Υ, 1), 
πᾷ τνὸπ ἄδη Οδίξετη ΗΠ σεσθὴ α16 ἀϊ6 ϑβίαδέ Ρ6- 
ἀγομβοπάθη Οοίδδγθη Ζὰ οὐδιςίθη. νγοίοπθ οὐ πῖΐ ἰθθ6πη- 
ἀἴρεπ Εδυθθη τηϑμ] (Υ͂. 78 --- 165). άυχοῖ ἀδ5 ᾿ἰδυΐα 
Απρβέρεβοιγοὶ ἀθ5 ΟΠΟΥΒ. Βουθοϊσογαΐθη, Καοῆγί Εἴθ ΚΙ 65 
δ5 ἀεγ Βυΐρ Ζυγῦοκ, πὰ ππίογβασέ ἀθιηβθίθθη ὑπέίευ 
Απατομαηρ νοη δ γαΐθη 50 10 Π6 Αθαίβοσαηρθη ἀδγ ΕἸτγοδέ, 
νγϑῖ} ἀδάστος ἀἰ6 Βάγρου τπαίῃ]οβ. σοιηδομέ νυγάθπ, ΟΡ 
510). ρ βίο ἀθὺ ΟἿΟΥ πτιϊύ βϑῖποῦ ἀυγοῦ ἄθῃ ἱππιηθ . ὨδΠΘΓ 
Κοπηπιεπάθῃ Κυϊθρϑι ἄσπη δπίβέδπάθηθη ΕἸγΟΝΈ ἀπά πηϊέ ἀοἐ 
ὙΥΚβαμΚοὶς ἀον σὔξι!!οἢθπ ἨδΠ6 οπίβομυίαϊσοί, 50 πό- 
(μἰδὺ ἴῃπὶ ἀοοὶ Εθοκίοϑ ἀ88 ὙΘΥΕΡΥ Ομ θη. 80, δῖοι συδὶρ 
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Εἰηϊοιυηρ. ΧΙΧ 

νου παϊέοπ σὰ νγοἶθπ.. ουϊδαθδέ ᾿ππ ΑΘΓ, οἷπθπ σγυδίσοπ 
{ον Πομθη Οἰοϑᾶπρ ΔΗΖιβίηηθη, ἀοὺ ἄθὰ 'ΤΉΘθ δου η 
ΜΙ οἰμΠδίβο. {πυὺ Οοἰῦράς ἔν ἀϊα Ἀοίζαπσ Ἃ(6Γ 
Βίας. ἀπά Κοῆγύ ἄδππ ἴῃ ἀἰθ Βυγρ συγάοϊκ., ἀτὴ ἅθεγ 
Ὧ16 ΔΗ ἀοΥ δου του πομσιάθηκοη. ππᾶ Ἰοάοιη οἷπ 
ΠΟΥ Ζι Ὑου ποιά σαπο δηχαννοίβοη (Υ, 164 --- 2608). 
Φοίχί Ἰορέ ἀογῦ (ποῦ ἴῃ οἴμθπηὶ ἰᾶπροθ Οἰθϑᾶηρθ 56 1Π6 
ΒΘΒΟΥρ 556. νύθρθη ἀ6ν ἔπϊπηδῆπιθ ον ϑίαδάί ἀδγς 1 οΐ 
416 Οὐζίον ἀτὰ Πρίκπιηπσ ἀθύβοί θη. πὰ βομι! ον ἀδἃ5 
ἰγαυτῖσο ΘΟΒΙΟΚΒΑΙ οἷἰμοσ σορ ἰοιηάθη ογοθογίθῃ ϑίααέ 
(Ὁ. 209 --- 850). Ῥθᾶπη ἐγ ἀοὺ ΚΚυπαβομαίίου. ἀπά 
Ζὰ ρ᾽θίομον Ζοιύ πξθοκίο5. νυϊθάθυ δυΐ. Ἐγβύθγου ὈθυΊ0}-- 
ἰοΐ. ννϑϊοποθ ΠΟΥ͂ δηχαργοιίθη ἰθάθιη ἀθὺ βίθθθη Γοϊπα-- 
πομοη Ηθουίάμτον. ὙΠ γάθιβ, ΚΚαράποιβ, ΕθοκΚίοβ, Ηϊρ- 
Ῥοιμιοάοῃ, Ῥαυίμθπορδῖοβ. ΑἸμρΐαγϑοβ ππᾷ ῬΟΙΥΠΘΙΚΘΒ, 

ἀυτοῖ ἀὰ5 ΙΔ005 χὰ ΓΠΠ61] σονυογάθῃ 560, ἀπὰ θΘβοῃγοῖθύ 
οἶποβ Ἰοάθῃ ᾿Ἰσοηἐ πη] το Κοιύθη, ἀθαίβοσαπσοη απ ϑ'οῃ14-- 
Ζοϊοῆθη; ἰθύχζίθυου δύθι ᾿ῇπθη ἄθη ϑομη ἀθ5. ἀκαβίοβο 
θη ῬΟΙυρμοπίοβ, Νίθραγθιιβ. Ηυρουθῖοβ., ἀκίον, [ωμ- 
Βίπθη65. ὑπ ἄοπη ῬΟΙΎΠΘΙΚο5. 510} βοὶ υδύ βπίβθϑθῃ., νὸπ 
οἴηθη θάθπ 5ῖο ΤΠ αρίογκοιῦ ἀπὰ Ἰοῦς νϑυβρυθομοπά, 

ον. ΟἿΟΣ {ποῖ} δὶ δἴποπὶ θάθη βεῖπθ Οἰδθίψ !α. ἀπά 
γύμβομο τἰϊδ, τἀπᾶ βαομέ χυϊούχί δὰ ΑΒΘ Θαα ΨΟΥ ΘΙ ΠΟΘΙ 

το! θη Βυαάθυιπογαθ ἀπᾶ ἃὰ Εαχομί., 65. τηϑομίθ 46. 
ἘΊΌΟἢ ἀ65 ΟἸαΙρι5. βοῖπθ ϑῦμηθ βο] ] θη τἀπὶ ἀδ5 ἔγθριί 
Καιηρίοι. ἴῃ αν ὰπρ σοθη. θη έθοκί 5. νϑυρΘΌ ἢ 5 
ψο Ρουβδμ! μον Γ᾿ ΠΟΙ! πα ἢ πιθ δη ἄδθιη Καιηρῖο ἀρ Ζιμδ!ίοι 
(Υ. 951 ---7101). Νοῖ ἄθὰ Αρσαπρο ἀθββθιθοη. βυϊμιηΐς 
δ᾽ οἷη 1164 ἃἂπ., ἄθβϑθη [πῆ]0 ἀὰ5 Ὑοτγροί! ἀ65 ὑγᾶιι- 
τῖοο Αὐδοαποθ ἀθ5 ΒυυάονΚαιιρίοθ ἀπ ἀϊο ΚΙαρο ὕθον 
ἀἃ5 νουβομυι οί ΔΕ σΘβοοΚ ἀθ5. [105 πἀπᾷ4 ΟἸάΙρυβ 
1ϑύ, ἄθββθ ΕἼΌΟΝ βοίπθη ϑόμπθη ἀπ ἀοὺ δαί Ὑογάογ- 
Ῥοὴ ἄτομα (Υ. 709 --- 779). πη Βοίο βοίχί 16ἰχύ ἀθῃ 
Οἷἴον νοῦ ἄθμὶ ὅϊθσα ἀον ΠΟ δῖον απ ἄθιῃ ζννοι Καιηρ ἴδ 
ἀ65 ΐθοκίος πὰ ῬοΙγποῖκοβ., ὅν ἄοη οα θϑῖάθυ χυΐ 
Ἰύοϊσα ρομαθύ, ἴῃ Καππίηϊς (Υ, 774 --- 802). ννογαυῦ 
«ἰἸοβον ἴῃ δἰποῖὶ θϑδηρο βοῖπθη Θομμθι ἅθον ἄθη Ποά 
ον Καὶ δηϊοσββῦμηθ, ἄθγθ [μθοῆθη δα ἀἰθ Βάδπθο σορυδοὶ 
νυθυίθη. ἀπά θοῦ 16 ΕΠ] ὰπρ 465 ΕἼ ΟΝ5. ἂῃ ἄθα 

αρ ἰορὺ (Υ. 808 --- 957). ἨἩΗΐϊογαμ 5 Β Ἰοἴβθι δῖοι ἀϊα 
᾿Κίαροι ἋΟΥ ΒΟθοῃ Οὐνγναβ γάμου (Υ, 841) αὐἱροίχοίθπθῃ 

ΓΤ 



ΧᾺ ἘΠπἰοἰίαηρ, 

ΤδΟΒίοΥ ὧο5 Οἰάϊΐρυβ. ἄρον Απέϊροπα ὑπᾷ ἴβπιθπθ 8Π, 
γὸπ ὑυθοῆθη ἴθμθ ἀϊ6 Ῥαγίμοὶ ἀθ5 Ῥοϊυποῖκθβ., ἄϊθβα 416 
ἄε5 Εθοκίοβ δγσγοῖ (Υ͂, 938 --- 991). Ὀ15 εἷἰη Ηδτγοϊά 
ἅδη Κ δαί βου θοκαππί πιδομΐ, ἀδίβ Εἰέθο Κ 65 815 
Μεγ οι αἴσου 465 νδίθγϊα πα [θυ οἢ ὈΘρσάθθη, ῬΟΙΎΠΕΙΚΟΡΒ 
ΔΌ6Ὶ 815 Ἐοϊπα ἀ65 ναίθυϊαπᾶβ ππθθογαϊσέ σοϑίαββθη ὙγοΥ- 
ἄδπ 5016 (Υ͂. 9992 --- 1019). Νααοβάοπι δίθγαυ ἀπέροπα 
δυῖ ἀα5 Ὀοβεϊπηπίοβίο οὐκί γέ μα: ἀαΐίβ 5ῖ6 ἀδ5 ἰϑἰζίθτε 
Πἶσμ Ζυίαββθη, βομβάθγῃ ἴπσθη πρὶ ΚΠ οπθη Βεαάον ἴτε 
δυϊξογβίθη ΕΝ1|16 δἰ οῖη Ῥοβίαϊξίεπ νυθγάθ., 50 ἐγ 16 
εἶπα Ἠδιξία ἀθ Ὁμοῦ δυΐ ἴἢγτθ ϑεῖίθ. νυϑῆσοπα αἶα 
Θηάογο ἄθη ϑἰαδίβθβοῦ α5 σὰ ἀρθογίεθίθη πιομύ γγαρέ 
(Υ. 1013 "15 σὰ Επα6). 

Ῥὲ5 ϑιῦοκ ὔμνε δυο ἄθπ ΤΊ] Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαιξ 
(5. θοβοπάθυβ ΒΙοιηβο] ἃ ἴῃ βθῖποὺ ἀαξραθθ Ὁ. ὅ ἰμεῖρζΖ. 
ΑΒάγαοκ) υπὰ Ἑτεορλῆς (5. ὕἀπδοῖα σομ ἄεῃ Ηδηαβοιτῖ- 
θη ἀ65 Αἰβοῦν!οβ δδπάθὶηάθ Ὑουγθάθ Ζὰπῃ ῬΙΓΟΙΠΘίΠ ΘΙ 
δ} ΠΡ ΥΘῃ β.6}16η}. --- 65 7Ζ8}γ ἄθὺ Αὐβθδγαπο ἰδέ 
πἰομύ θοκαππί. Ὑύθηπ Ἰθάοομ ἀϊ6 ἀπραῦθθ 465 ϑ'οβο α- 
βίθῃ χὰ Ατϊξίορι. Εγὄβοῃ. 1058 οἱ Πέρσαι πρότερον 
δεδιδαγμένοι εἰσὲν, εἶτα οἱ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαξ,, ντοξιι 
δθ0ἢ} ἀὰθ ὈεΪ Υ,. 1068 Βειπουκία φσοβοτε: “Αἰσχύλου 
δρᾶμα οὕτω καλούμενον (ἀϊς Ῥουβοι)" τὸ δὲ εἴτα 
μαὶ μετὰ τοῦτο οὐ ϑέλουσιν ἀπούειν πρὸς τὰς δι- 
δασπκαλίας » ἀλλ᾽ ἐν ἴσῳ τῷ πατὰ τοῦτο ἐδίδαξα 
καὶ τὸ ἕτερον, ἀπᾷ 418 ἀε5 ΡΙαΐατομος (5. χὰ Υ. 614). 
ἀαΐ5 Αὐἱδίοϊ θα ἀεγ Αὐὐαδγιπρ Βαϊ σανυοιπί μα θ 6. υἱομέσ 
ἰδὲ. 50 1Ἀ1Π0 ἀΐθβϑίθα χυυϊβοῆθη ΟἹ. 76. 4 (ἐπ νγεϊοϊιεπι ; 

Ταῦγα ἀϊθ Ῥοῦξοι δὲ αἴθ Βᾶδπηθ Καπιθη, 5. ἀ16 ΕΠ]η]οῖ- 
{πῆρ σὰ ἀΐδβεπι ϑιῦοκα ) ἀπά ΟἹ. 78. 9 (ἷπ νγβίομοιη 
Ζαῆγο Αὐϊβίθιἀθϑ βίαυθ. 5. Νεροβ Αἰ εἷρ. 5). νυαβυβομοίη- 
Ποῖ ΟἹ. 77. 1 --- ὃ, 4 Αἰξοίν]οβ. ΟἹ. 77. 4 νοῦ 50- 
Ῥῃοκίοβ θαβῖθσέ νυυγάθ ἀπὰ ἀθβιδὶ 510} πδοῖ 510} 16 ῃ 
Ῥεραῦ. 5. δίαστη, Ρασ.. Ρίυίξατοῃ, ἴπὶ Κίπιοπ ο. 8. ἀϊδ 
ΒΙΟΡΥ Πα ἀθ5. ΑἸβοῦυ]ο5. --τ οι ἄσπι εἰ θβέθβ, νγοὶ- 
οἶδῦ ἴῃ ἀἴοθσειι Θτάοκα θαβομᾶθιβ οἰδηζία. παύ ΑὐΠθπδῖοβ 
“᾿ ΠΑ χα ἀρ Το! θη θ ΝΝΟΙΖ: ᾿ἀριστοκλῆς γοῦν φησιν 

τι Τελέστηϑ ὁ Αἰόχύλου ὀρχηστῆς, οὕτως ἣν τεχνί- 
τηϑ; ὥστε ἕν τῷ ὀρχεῖόϑαι τοὺς Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 
φανερὰ ποιῆσαι τὰ πράγματα δι᾽ ὀρχήσεως. Εἂ 
στρ αἷβὸ Ὑὐδἢγβομοιη .ἢ ἀογ ΠΟΥ ΌΝΓΟΣ. ὑπ 4ἃ5 ὅε- 

παν. κ 



τὺ ὧν..0ἱ΄΄...... ὕϑὕὌδἀ».-͵ὐὐνονον» ον ὐνοδεςι 

ἘΠηἰοαῃς;. ΧΧΙ 

βαρίο δοζίθηξ δ'οῖ Ὀθβοηουβ δυΐ ἄθπ οὐβϑέθη ΟΠ οτρο- 
δδησ, --- ἴθεθον 46 ϑοθπθ ὑπὰ ἄθῃ ΟἿΟΣ 5. νοῦ Υ. 1. 

Ὅϊο ΕἸ Θαβ᾽ πἶθ  Βαίίεπ, υν8 65 βοιοὶπέ, μη σοίδ ἢν 
ἀοηβοΊθη [π|8}0, τυῖθ αἴθ Απέροπα 465 ϑορμο ΚΙ 65. πᾶπι- 
᾿τοὴ ἀ16 Βεοογάϊσαησ 465 ῬοΙγηθῖκο5. ἀυγοἢ ἀ16 ΞΘΟμ νυ βίου, 
ἘΠ ννῖθ α16 ΗΙΚοίάθη ἀθ5 Τὐυγιρί 465. πϑιη τοι ἀ16 ἀπδ- 
᾿οξοσαπο ἄθυ Ἰμοΐϊσμθη ἀθὺ νοῦ ἜΘ θαϊ σοί] θπθη Ατα 
σοίβομθη δου γον ἀπά Βεβίδξέπῃρ ἀθυβοιθθη σὰ Ε]οὰ- 
815. γοῖῃ γθοη δυσουνγκύ ἀὐγοῖ ΠΠ Πθβθαβ. ἀθϑβθη ΗΠ 

ἄἀεὺ Δ]1οῖπ ἀπὲ Τμθῦθῃ σϑΌ]] ῦοπο Αἀγαβίοβ (5. σι Ὗ, 80, 
Ἀροϊοάον. ΠΙ. 6, 8 α΄ 8.) ἀῃροθρυοοίθη διαίίο. ὙΟΓΒ]. 
ῬΙαΐαγοβ. Ὑμοδου 29 συνέπραξε (Θησεὺς) δὲ καὶ 
“δράστῳ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ πε- 
δόντων, οὐχ ὡς “Εὐριπίδης, ἐποίησεν ἐν τραγῳδίᾳ, 
μάχῃ τῶν Θηβ αἰων ᾿Ἐρατήσας , ἀλλὰ πείσας καὶ 
ὀπεισώμενος" οὕτω γὰρ οὗ πλεῖστοι λέγουσι. --- τα- 
φαὶ ὃὲ τῶν μὲν πολλῶν ἐν ᾿Ελευϑεραῖς δείγινυνταξ, 
τῶν δὲ ἡγεμόνων περὶ ᾿Ελευσῖνα, καὶ τοῦτο Θησέως 
᾿Δδράστῳ χαρισαμένου. παταμαρτυροῦόι δὲ τῶν Εὐ- 
ριπίδου Ἱκετίδων οὗ Αἰσχύλου ᾿Ελευσίνιοι, ἐν οἷς 
καὶ ταῦτα λέγων ὁ Θησεὺς πεποίηται. Αὐοῇ απ 
ὙΥΔΠΓΒΟΒ Θἰ Π]Π10}. γυῖθ 61 ᾿ὐυγιρι4θ5 ἴθ ἄθη ἨΠκοίάθη, 
ἄον Το ἀοΓ τἰαλᾶπὸ ἀαγη νοῦ 9 16 βίο ἱπ ἄδθη βομοῦ- 

ἰουμαῦΐοπ ἄἀθ5. ζαρδηθυβ. ἢγ65 Οθιμδ}}5. βυϊγζία, νἱοὶ- 
Ἰοϊομβέ ποῖ αἀἷ6 116 06 ἀὯ65 Παΐπηοπ ὑπὰ (6 Γ Αἰθβρίοι, 
υτῖα βδῖπη ΞΟρΡΠΟΪΩΘ5. 10 οϑοθιομοπ τηὰσ 465 Θ᾽ ΒΊοκ9 8 18 
ἄεν Τοκαβίθ. αἷθ ἴῃ ἄθῃ ϑίθθθη σεροὴ Γποθαὶ ποοῖ 
Ἰοθαπᾶά δὐβοιοὶπέ (5. σὰ Ὗ. 907). νυϑηϊοθίθηϑ σοάδομὲ 
σγογάθπ βγη. ὃ. Αρο!οάογ, Π|. 7, 

θῖῈ Ἐρίρσοποϑη, νυογδῖῖ 5160. 883. δηροβρὶς ἢ Ζὰ 
γγογάθη βοποίηῦ, οπίἰοϊΐοα οὔποθ ζννει 8] ἄθη Ζυσ ἀογ 
ἸΝΔΟΙΚοιθη ἄοὺ νον ΓΠΠΘΡδΙ σοία!!Θπθη Εἰ ὐγβίοπ σοσθη 
αἴορα ϑίδάς, ἄθη 'Ποά ἀθ5. Πιαοάαδιηαβ. 46. ἃἰ5 ϑοθη (65 

ΤΣΙΘυΚΙο5. τορϊοσίθ. ἄρῃ ἄἀθβ "ΠΠ οἰγθβίαβ αἴθ ΒΊ]αοῦ ἀ6Γ 
Το θαῖθῦ. ἀπ ἀἷθ ΕἸππαμηθ ἄοε ϑίδαξ, 8. συγ, ΗΚ. 
1142 1. Ῥεβοπᾶουβ 1912 1{, Ἀροϊοάον. Π|, 7, 2 Τ᾿ 
16 ΚΜ ΑΝ ἀἴοβοῦ Θίαάύ νὰν πϑι ]οἢ ἤν τος ἀϊὸ Κιη- 
ἀου]οβι βΚοὶν ἀθ5 [μδῖοβ Ὀϑάϊηρὺ (ϑῖον. 730 (. ϑνυήηόκοντα 
“ψέννας ἄτερ δώδειν πόλιν), ἀπά ἀὰα ἀΐθβθὺ πιομύ Κὶπ- 
ἀοΥ]105 ροβίου θη. νγὰῦ, πιυϊδύθ ἀϊο ονϑίσγαμο ουίο! σ θη. 



ΧΧΤΙ ΕΠηϊοϊξαπρ;, 

ἌσοΝ Βαίί ἀΐο βίδαξέ ἀυτοῖ αἶα νογννεῖρογέ Βοβίδζέυησ 
ἀεν Ἰμϑίομθη ἀθ5 Ῥοϊγμθῖκοβ ἀπά ἀ6γ ἀδτῖροπ Εἰ ὐγβίθῃ 
Βοθυ]α δ βίο ρσοϊδάθη, Κῇ. τπθὴῦ Ζζὰ Ὗ. 671. Αὐΐδεῖῦ 
ΑἸβοΙυ]ο5 δαί δοθῆ ϑορθοκίοβ οἴη δ ὕοῖς πίον, ἀδιὰ 
Νάπιθα ἘρισοηΘ ἢ ΘΘΒΟΒΥΊΘθΘη, 

Ὅϊ6 ΑΥ̓ΡΘΙΘΙ ὙγΔΙΌΠ οἷπ βϑίυυβοιοα ὈΥδτηα. ππᾶ 
εἰπᾷ. ἄδμον μδομβθ νυδῃγβομϑἰ ΠΟ 65 Θ'Θμ] αἰ πβεῦοκ ἀ ον 
"ΓΕΘ γα! οσὶθ δησαβθῆθη, Τἢγ [ΠΠ81]0 τηᾶρ -ἀ16 Θ᾽ ΚΒ θιου 
ον ἘρΡΙροπαπ ἀυγοῖῦ ϑ'ριεϊθ, ἄπο ὑπὰ ἀοΥρ]θῖομθη σο- 
ὝΥΘΒΘΠ Β5Θ6ΥΠ 9 ὙΥΪΘ ΠΠ8Π 8115 46η δυμαϊίθποη Βυπομβίποκθοῃ 
5ΟΠΠ16 βθη Καππ. ἨεβυοΒΙοΒ πιο ἀπίο ἐμμέλετα 
βαρσί: τραγη»), δὲ ἡ ὄρχησις " “Δἀργείοις (ἀμργυρίοις) 
δὲ Αἰόχύλος ἀντὶ τοῦ δατυριπῆ, ῇ ἐότε ΣΞίκινγις. 

ἘΡΥΠποΥ γέ Ηογροκναίίομ ὑπέρ χλέδος δὴ: «Αἰσχύλος 
“Δἀργείοις (ἀργίαις Βτε5ὶ. Ἠαπάβομν.) : 

τ χαὶ ποόλτακ᾽ ἀγκυλητὰ παὶ χλῆδον βαλὼν, 

ἃ. ἴ. Βιοὶ αἱβ ΘΟ ιββοϊποββθποβ (Ο  βο 556) ἀπά Κοίῃ ρ6- 
συουΐθη μα θο πα, ΨΥΔΒγβομθ 1 οἢ ἰδέ 416 μθάθ νοη Νϑοκο- 
γοΐθη ὐϑηγοηα 465 ἜΤ ΠΚΘΠΒ.. ὙοΎρ]. ἀ16 δ ΑἸἰβοίυϊοβ 
πὰ ΟΡΒΟΚΙΕ5. νὸρ Αἰμοπαῖοβ 1. ρ. 17 δηπροιγίθη 

ΒΡ ομβεῦοξο ; γγὸ Ὁτιπροα[ξο δονγου θη νυογάθη. δίας 
πόλτακ᾽ ἀγπυλητὰ ἰδύ 16 δεννο μη 086 Ἰμερατί πολτα- 
μὰν πἨυληταν, νγοτᾶὺβ τπὰπ παλτὰ καγκυλητὰ Βαΐ 
ΤηΔΟ ἤθη ὑγ 16 Π.. γᾶ Ἰθἀοοῦ Ζὰ χλῆδον ὙΥΘΠΙΡΘΥ ΡαΓβύ. 
πόλταξ; ἰδ 415 ΝΝΘΡΘΠΓΟΥΡΣ, γοὴ πόλτος ΔηΖιβθῆθη., υΥῖθ 
λίϑαξ, πόρπαξ,, πύνδαξ, ὕσόαξ;, α. ἃ. Κ ἘΝΘΟ ΩΝ αὶ, 
βίθῃξ ἴθ βυρπίδη 50}. ννῖθ ΚΕ ΣῈ: π. ἃ. ἴθ. γδεῖ- 
δἰοίομοπ Καππ τπδῃ ΔΌ0 ἢ ἐραύλη κάθα κοττάβους,,, ντὰβ. 
ΟΠ ΠΙΘΉΥΘΥΘΠ 8115 ΑἸΒοθυ]ο5 δηρσοίηγέ νυῖγά, 5. Οβίοϊορ. 
Βιυομβί. 166 ἢ). νγθίομοβ 1οἢ 50. νγῖ6 1οῖὲ οἸδαθα. ἀδ(5 
65 Ὑυϊθάον ΠουΖιιβίθι θη ἰδύ, οι ρθη ψ}}}}: 

ὧν Εὐρύμαχος, οὐκ ἄλλος, οὐδὲν ἤσόονας 

ὕβριξ᾽ ὑβρισομοὺς, οὐκ ἐναισίους ἐμοί" 

5) Ῥίοβοβ διῦοκ σομοτνέ, ννῖθ τδη 85 ἄθιι Βγαοπβίθοκα 
δυβιθῃῦ, Ζὰ ἀοΥ ἀἰθ Οἀγδβθῦββαρα θηξπαϊέθπάθη τ]- 
Ἰορῖθ. υπᾶ Ὀράραυίξοίς ἀΐθ Κποοβοηδυθβοι, νγθίοιθ 
ἄθὴ ΤΊΒΟΙ ἀογ ΕΎΘΙΟΓ πῆ ράθθῃ. 



Εἰηϊεϊίαπρ:. ΧΧΙΣ 

ἦν μὲν ͵ )ὰρ αὐτῷ δκοπὸς ἀεὶ τοὐμὸν κάρα, 
τοῦδ᾽ ἀγπυλητοὺς ποττάβους ἔστ᾽ ἐκτενιῶν 
ηβωώσα χεὶρ ἐφίετο, 

ἃ. 1. ΒοΙαη σα ἀἴθϑθβ προ πάο86 (Κτᾶ {356} Ἡδπα ἀ16 ἀυτοὶ 
Δπδίγοπσιαηρθη σεκγηππηηίοη ἸΝοϊσοηνν το Ζα] 1615. (416 πιϊέ 
πού οἢπθ Απδίγοησπησοη ΚΥαπηπὶ ΡΟ ὈΟΘΟΠΘπῚ ΑΥ̓ΠῚα Ρ6- 
υυϊνκίοη ὙΥ ἀγα ἀθν Βϑομουποῖσθη ΔΌ5} 1610). ἐκτενιῶν, 
(δονν. ἐκτεμὼν) Βᾶπρέ γνὸπ ἀγκυλητοὺς ἃ0., τππᾶ ἰδέ 
ἀὐσοῦ αἶα ϑΥπί σοῖς ἀγοῖβυ!ῖρ. ἘΠΠαΙΙΟἢ Παῦ δθοῖ ἀδ5 
τ Ἐέγπ0]. Νίαρση, ἀπίοεν ἐνηλύσια δὺβ ἀ68 ΑἸἰβοιγ 05 
Αὐρϑίθυῃ δηροίμηγίθ Βυαομϑίϊοκ : 

Καπανεύς μου καταλείπεται λοιποῖς, 
ἀπέραυνος ἄρουρ᾽ ὃν ἐνηλυσίων 
ἀπέλειπεν, 

Εἴπθη βδίυγ βοοη Απδίγιον . ὑπά Ὀανγοῖδέ ὑτοσοη ἀο6Γ 
ΔηΓγαπρ ἀθ5 Καράᾶποιιβ, ἀδ.5. 416 Αὐρϑῖοῦ Κοῖη χὰ (61 
Θυβίθυθη "Π οἰγαίορῖθ σϑῃόγισο ϑ(οῖς βου Κῦπποη. 6 ᾿ 
πη βομοίηξ : Καρᾶποιιβ βίθῃς τ πᾶοῖ θοὶ ϑρδξθυῃ, 
ἄδη (ἀδ τη10}}} ἀοηπθυ]ο5. (ΟΠ πο ὨΙΘαΘΥΖΙ ΟΙΦΙ, 
Οἶπθ ἀδβϑιρδύ νοι ΦϑοπποῚ σοί θη Ὑγοσάθη Ζ 5ΘΥΠ) 
νν]6 Καρδπθιβ) ἀἃ5 1ωδηὰ ΤΟΠΠοΥσου τίου (ἀ16 Ἡρϊππδῦ 
ἀδν οἰπίδ!σοη., 4. 1. Βοϊοίία.) τὶς (δ 1.606} [165. 
16 βομουζῃαίίβ Ἀπβριθίθησ δυϊ ἀϊθ (αθιβίθβ ϑβοιγδηκύ- 
οὶ ἄθι Βοϊοίθυ ᾿ἰδύ ἴπ οἴπθπὶ βαύυυβομθη Θγᾶπδ πἰοέ 
ὈΠΡΑΘΒΘΠα Δηροθυδομί. καταλείπεται ἰδοὺ καταλείπ᾽ ταῖ 
Ζ0 5ΡΥΘΟΠθπ.. 5. δὰ Ῥγοιῃ. 113, λοιποῖς "δὶ ϑρδϊζογθπ, 
πδοὴ ἄδιι {ΠπῚπ6}|6 ἄθν ΝΙδοῆννοῖε, 5. Ζὰ Αρᾶπι, 1443, 
ΤΠ6 ΡῈ. 416 Βεάθυαΐιπρ νὸπ λοῖποὺ Κδπῃ τπᾶη Ῥίπαδγ, 
Τρίμπι. 4, 64 ἢ, ὃς αὐτοῦ πᾶσαν ὁρϑώσδαις ὠρετὰν 
κατὰ ΡῈ: ἔφρασεν ϑεόπεσίων ἐπέων λοιποῖξ 
ἀϑύρειν γ υ ] ΘΙ σἤ θη. ἀπέραυνος, ἰϑὺ αἸομίονϊβοι ααΐ 
ἄρουρα Ὀόξοροη. ϑέαίέ ἄρουρ᾽ ὃν ρον. ἀρούρων, 
νγοσοη ἐγηλυσίων εδπίπέαπάοπ, ἐγηλυσίων ΔΌΕΥ ἰδύ νεῖθ 
ἐμβροντήτων α. ἃ. Κα τινομι, ἀπέλειπεν, ρον. ἐπέ- 
λίπεν. 

ὙΠΟ Μαρί βίο ζὐμῃγέ ρ, 596 (Βιυπομβύ. 418 
Ομ 2) υἀπίοῦ μᾶλλον ἃι.ι5 ἄθῃ ϑιθῦθη ροσθη Παρ αῖ 
δη: καλῶς τεϑνᾶναι πάλλιον ἂν μᾶλλον ἢ σεσῶ- 
σϑατι, νγϑιοῖ Ὑγονία θοῦ ἰπ ἀΐθβϑιῃ ϑ(ἴοῖα ποῦ νοῦ σ 

Κοιμιηθη, Ουάοπάογρ πᾶ! 68 ἐὰν οἴπθῃ (ἀοἀδομίηϊ 5ἴοἢ}- 



ΧΧΙΤΡ Εἰπἰοἰϊαηρ.. 

ἸῈῦ ἀθ6 ΟὙαΠΙΠΙΔΕΙΚΟΥΒ. ἄον υἱθ οἷος ἂπ ἘΠ. Ἡοκ. 877 
ϑανὼν δ᾽ ἂν εἴη μᾶλλον εὐτυχέστερος ἢ δῶν ρο- 
ἀδομύὺ μαθ6. ὑπᾶ υὙγϑῃγβομϑι] 1. πῖον τπῖξ ΤΠπτθομέ, ἀκα 
αἴθε 815 'π ἀθιηβθίρεη ϑιΐοκαε Ἂπέμαϊξεπ ὧν ἐγὼ φε- 
ρέγγυος διίαμγέ, νγτὰβ ϑορῇ. ἘΠ. 949 σεξαπάδῃ τυυῖγᾶ, 
ἀπά 80} ἀϊ6 818 δρθηΐα! }]θ ἂὰ8 ἄθῃ ΞΙθθθη Ἂμ] θπέρη 
γγοτίς πεξιρὸς ὥρμηται λεωῶς γεύρεθθεπβ 'π ἀϊθβθιῃ 
ϑύῦοκα σοβαομύ νγογάρθη, υγϑίοθα ἀδ5 υπίγουθθ (ἀοαβοῃέ- 
Πἰα Ὑἱθ!]οἰομέ βία Υ. 80 ῥεῖ πολὺς ὅδε λεοὺς πρό- 
δρομος ἱππότας, οὗεΥ βία Ῥεῖβ. 194 εἴ, πᾶς γὰρ 
ἑππηλάτας καὶ πεδοστιβὴς λεὼς --- ἐκλέλοιπεν, νεῖε- 
ἄεγραθ. οΟΝΒ ἰδέ δύο ἀδγ ἘΔ] τηδρ!οῃ. ἀαίθ 8116 
αὐτοὶ Βυπομββίθοκα ἴπ οἴποθ Οὐδν ἄδθη 8ἃπάθτη ϑἰΐοκε 
ἀεγ Τείγαϊορῖθ, ὑγοζὰ ἀἰθ ϑίθθθοημ ροσθπ ὙΠοθδὶ σο- 
Ὠδγίθη., δπίμδιίθθ ὑγᾶσθη, ὑπὰ '"ΕΠΟΙΩΔ5 δίαριβίου βίο 
ΠῸΓ ἴπ ἄδιῃ δἰμζθίηθῃ δίῦοκο ἱστίθ, ὅν, Αθμη οῃο5 Ζὰ 
ΟΠοΌΡρἢ, ὅ. 
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ΤΑ ΤΟΥ͂ Π“ΡΑΜΑ͂ΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ἙΤΕΟΚΛΗΣ. 

ΑΓΓΕΔΟΣ ΚΑΤΆΑΣΚΟΠΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΠΗΡΘΕΝΩΝ. 

ΙΣΜΗΧΝΗ. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. 

ΚΗΡΥ͂Ζ. 

Προλογίξδει δὲ Ἑτεοπῃλῆς, παρασκευάδων τὸν 

τῶν Θηβαίων δῆμον εἰς φρουρὰν τῆς πόλεως. 



ἘΠΤΑ4. ΒΠΙ ΘΉΒΑΣ. 

ἘΤΕΟΚΠΛΗΣ. 
Κάδμου πολῖται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια, 

“π --:-- πτοσς.. ττΠΠ᾽ ΠπΠὺῸ 

16 τηϊό ἄοπι Δίογροη (Υ͂, 29. 66, 89) θερίπποπᾶθ Ἠδπάϊυπρ ἢπάδέ βίαι νοῦ ἀδν Κοπισθθυτς χὰ ΤΒεραὶ 
(Υ. 299 υμᾶά χὰ Υ, 151}, νοῦ νγϑίομον Οδεξαυ 46. 
ἐνουθθης, 167, 590} 253). νγῖθ 65. βοιιοῖπέ, βἰέζεπάβ, 
(Ὁ. 9ὅ, 8501) 5ῖοι θϑῆπάθη, πὰ ζυγᾶγ ἅδ5 Ζευβ (Υ, 119, 
805 3.). ἀεγ Ηετιὰ (Υ͂, 158), ἄδν Αγίθιϊ5 (Υ, 184 ἔ,, 159, 438] , ἀδν Ῥαδ]]ὰβ (Υ- 121] ἔ., 146 ξ.}). ἀ65 Ἀρο]ΐοη (Υ͂. 97, 132 ξ., 144), 465 Ῥοβεϊάοηῃ (Υ͂. 193 {.). 
465. Ατο (Υ͂. 109 ἴ., 120 1.) ὑπά ἀεν Αρβγοαϊίε (Υ.Ύ 128 8.). ὰ ἄεὺ δι5 βάθη ΤΉΘΡΑ βομδα υηρσίγϑαθπῃ 
θοβίβῃθηάα Οδοῦ (Ὁ. 107 ἢ, 165, 436 Τ., 774). νγὲ}- ΟΙΕΥ εννᾶπαθν ὑπ Κτγᾶηζα Βαϊέοπά (ν. 99 ἢ), ὅπι 5[6 ἄδθη δίξοεπ ἀδυζαθτίπροη, Ὑγαμγβομοί πο ἢ οἴ Οτγάμυῃρ δυξίγίξ ἀπά δηρβύ! ἢ τπηῃευ ἄαξε (Υ. 173). νοῦ ἄδθη Οδεξεγθ]]άθσπ Ὠ]θἀου 8] θη ἀπὰ κἷα Βδγάμγοη Καπη (Υ͂, 99 Ηἶ, 167, 240, 947), 50 κομείπε δὲ διβέ τη Υ, 269 ἴπ αἴθ (ἰεΐεγα Ογομοβέγα οἰπζαζίθῃθῃ, θῖῈ Ζ8}} ἀδὲ Ομογθαΐθη. ὑγ8 1" νυδ Βγβομ ΠΟ 6 δοννΒηΠ ο16, πδι 6ἢ Σαμέζθῃπ,, 5. ζὰ Εἰμὶ, 138. 
ΟΥ1 Κάδμου πολῖται Βοποῖπον ἀὸρ Βίαδέ ἄες Ἰζδάπιοβ (Ὑ.. 74, 114. 196 ἃ. 8... νγᾶβ Καδμεῖοε, 5, 8 00}} Ζὰ Εἰὰπι, 689, Καΐπιοβ ὑῶν ΕὙΡΆΌΟΥ ψοὴ ΓΤ Ποθαϊ, Μδπ τηι5 β'οῖι ἴθ Βύγρογβομαξε αὐΐ β ίθμ! ἅες Ἐσθοκίοϑ ῬΟΥβΔΙΏ πο] ἀθηϊζθη., ἀθὺ δι ἀδν Βυτξ Βογδαβί τ, 

1. τ 
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ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πόλεως 
οἴακα νωμῶν, βλέφαρα μὴ κοιμῶν ὕπνῳ" 
εἰ μὲν γὰρ εῦ πράξαιμεν, αἰτία ϑεοῦ, 

ὅ εἰ δ᾽ αὐϑ' ἣ ὃ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι, 
᾿Ετεοκλέης ἂν εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν 

---.--- 

Υ. 9 ἢ νοἴσμον ἄδὰ5 Οοβοᾶ!ε (5 Απὶε}) Ὀεβουσί 
415 ϑίθιθυ θη Κοὺ δὴ Ηϊπίογ δ 116 ἀ65 ϑίαδί. (απ ϑδἰδαίβ- 
τ 46.) οὔπα αἴθ ΑἸροπΠ Θά 6. συγ ἈσὰΠ6 Ζὰ Ὀχίπρσοπ ἄυτοι 
Ομ αἴ (μη Βϑῖπθη ἀυσρθη Βυ}6 Ζιι διὅπῃ6η). ἐν πρύ- 
μνῃ πόλεως, νετρὶ]. Υ. 742 ὃ καὶ περὶ πρύμναν πό- 
λεῶξς ωὐρώδδι. ΗΙΚ. 338 αἰδοῦ δὺ πρύμναν πόλεος 
ὧδ᾽ ἐστεμμένην, π᾿ νγϑίομοπ ϑίθ! θη Ἰεάοοι ἀΐα Βοάευ- 
ἰὰπρ γϑυβομθάθη δύ, ἔαπι. 16 χώρας τῆδδε πρυμνήτης 
ἄρχον, τθῦ ἄνδρα πρυμνήτην χϑοψος, ΟἴοοΥ. δᾷ ἔαδπιϊ. 
9. 18 δϑαεδαπιμδ ἔπι ρμρρῖ. 

Ὑ. 4 κἰεμέ εὖ υεἱὸ ἄθπι Θρίδειναβ οὔπθ αν, νυῖβ 
Ὗ. 56 υμπὰά οἵϊ, υπὶ ἀϊς {Ππρσουυβῃοιῦ. ΟὟ ἀογ ἘΔ δῦςῃ 
νγ ΚΙ οἰπίγοίθ οὔου πἰομί, δυκσυάγοκοπ, αἰτία ϑεοῦ 
50 Βηρϊΐδτ τᾶ ἀἰα ϑοβδυϊὰ ἀεν (οιποιί 6]. {96 60 ἄθπ 
Οἐηϊενιβ 5. Μία. ατάπιη. ὃ. 5158.: δὰομ χὰ ΗΚ. 98. 
481. 939. 1017. Αραπι. 462. 737. 977. 1012. Ἐπὶ. 
δϑὼ, 6456. 9038. ϑεοῦ Νίεά. 8πᾶ ΤῊ Ἠδηϑολιεϊίσοη, 
ϑεῶν ἴθ αἰΐθῃ ἀὐβσαθθῃ. 

ν. ὅ νγεπῃ 510} 808: ἀδρορθη, νυῇϑβ ποδί βοϑοβιοίιοη 
τπιῦρϑ. εἷπ {ΠηῈ8}} δγεῖσπθη τπδονίθ. Ζα ὃ μὴ γένοιτο 
ψεγρίθῖομέ ΒΙοπιβοία ἔλιν, Ηθυδκὶ. 714. ὅοη 751. Αὐἱβίορῃ. 
γεβρ. ὅ396. Ηρογοάοί. ὅ. 110, 585, δύο υπίοῃ Ζὰ Υ. 
408. ἀρ. 1222. 

Υ. 6 Ἐτεορλέηξ, 5. ἅδον ἀΐοξα ἘΌσμ Μδο. ΟΓδητη. 
8. 78. πηι. 8. πολις ἄοπι Κ΄ἴππθο πδοὶ ἔὺγ πολὺ, 
γἱ οι τῖρ. σϑῦγ, οὔθ, γϑῦρ]. ἀρ. 849 πολλὴν --- τρέμοι-- 
ρὸν χλαῖναν ἐξηύχει λαβωῶν, 858 πολλὰς ἀρτάνας 
ἔλυσαν ἄλλοι, ϑορῇ. Αοδαῖ, Βι. 1Χ, 7 ὡς ὁ Σίσυφος 
πολὺς ἔνδηλος ἐν ὁσοΣ πανταχοῦ μητρὸς πατὴρ, 
Κα ποῖ. Ἡγηη. δυ Αὐίοπιῖβ 97 πολλὰς δὲ μάτην 
ἑτανυσόατο χεῖραξ, διοὶ ΒΙοιιβοιὰ σὰ ἃ, δ... 
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ὑμνοῖϑ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν φροιμίοις πολυῤῥόϑοις, 
οἰμώγμασίν ὃ", ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος 
ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων. πύλει. 

10 ὑμᾶς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι 
᾿ς ἥβης ἀκχμαίας, καὶ τὸν ξξηβον χρόνῳ, 

Ὑ. 7 ὑμνεῖν νυῖθ ὑπβοῦ : Ὀδβομγοίοη, ἃ, 1. ᾿δβέθυῃ, 
3. ΒΙοιβ 6 ἀπᾶᾷ Απάονο σὰ ἃ. 56. φροιμίοις πολυῤῥό- 
ϑοῖς τοῖέ ρογᾶυβοθνο!]θη (Ἰαυΐθη} Απδρίθϊαπρθη (ἀπάρα- 
ἰυπσοη ἴῃγον Τὐπσι θη μοι). ΑΘΒπΠ ΟΠ 65 θεὶ ΒΙοιηῇο! ά, 
ὕσθον ἀΐθ β΄'δοιθ νϑῦρ]. Τδοῖί. Αονῖο 27. ἐπι φιίϑοῖπια 
Παεο δεϊϊογιιπι οογιϊέῖο 65: ρῥγοθρογα οπιχιες δὲδὲ υτι- 
αἀἰοσατι, ἀὐνογδα πτιὶ τπιριξατιξιιτ,. 

' Υ. 8 Ε ἴῃ νϑεοθον ΗΠηβιοἢς ἄου ἈΡυν σοὺς Ζθιιβ 
Ῥοάουξαπρθνο!! βουπ ππῦρα ἄθι ἰζδάμπιοιου δας, τῇ ννεὶ- 
οἴοῦ Ηϊηβιομέ β᾽οὴ. Ζθ5 ἴῃ ὙΠ μοῖΐ ἃ]5 ϑἴη θνγθγοη- 
ἅδον Ῥανυθῖδεθ πιῦρα, σψουρ]. ἔππη. 90 κάρτα δ᾽ ὧν 
ἐπώνυμος πομπαῖος ἴόϑι, δυοῖν ἀπίθῃ Υ,, 1392 καὶ δὺ, 

“Μύκει᾽ ἄναξ, Μύκειος γενοῦ στρατῷ δαΐῳ υπᾶᾷ Ζὰ 
Υ. 518. ἀλεξητήριος (Α14.. Βο"». ταῖῦ Νθα. ἀπά ἀπάογθῃ 
ἀλεξιτήρτος.) ᾿δῇ οἷπ Βοίπαπιθ ἀθ5. Ζθυβ, ΜΘ .65]}. ΒΌρΙι. 
ΚΟ]. 1438 Ζεῦ ἀλεξῆτορ. εν ἀεπιεῖνι ὧν Καθ νοπ 
ἐπώνυμος ἈΡἄηροη, 5. Ναί. ασταιηπι. 8. 339. ἃῦϑν 
δυο νοῦ ἀλεξητήριος τοϊῦ Τοϊσομάομη. ϑίηπθ: νύθίοῃα 
δι βϑίπθιη [βοϊπδιηθη ρϑμιᾶί5 ἀον Καμπιοῖου δίδαύ 8Δ0- 
νυ ῦγοπ (νοι ἢν οηξογπύῦ μα! θη) πῦρ. 

γ. 10 ὑμᾶς [ἂν ὑμῶν. Οἷβ νογάθῃ ἄδθ ΟἰδπΖα 
απὰ ἀἷα ΤΠ 6116 πὶ ἀθηβοῦθη Οαβιιβ σοβούζί, νϑυρ]. Ῥτομ. 
399 (ἶ. ἀρ. 495 ἢ. Οποόθρῃ. 1029, ϑὅορι. Τύδοι. 
547 ἔ.. Απί. 9] ἔ, 5661 ἢ, ΚοΙ]. 1649, Αὐϊδίοριι. ὄρο! 
848 , Μαίίῃ. ατδιημ. 8. 9289. Απῃ. 8, 8. 319, δὲ 
46 ϑἴμπθ π8οὴ [ν᾽ ἢ ἅ πὰ 11 08. 5. Χὰ ἡκούε 8. 
καὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι ἥβης ἀνιμαίας βονγοιὶ ἄεν ποοἢ 
ἄογ γοϊΐοῃ Ταροπὰ οὐππδησοὶηᾶθ, ἀοὺ ποὺ πἰοςύ οδῃΖ 
ννα οητά προ Τὐπρίηρ. 

Ὗ. 11 τὸν ἔξηβον χρόνῳ ἄογ δὰ ΑἸίου ἄθεον ἀϊδ 
Φυρεπὰ, ἄρον αἴθ ΒΙθςΠ6 βοῖποῦ 7 το, ᾿ἰμδιβ δῦ. 50 
ἀογ ἄθπι Ογοιβοηδιίοσ παμοδίθμεπάθ Ναπη. Μεγ. ὅ90}ι. 
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βλάστημον ἀλδαίνοντα σώματος πολὺν, 
ὥραν τ᾽ ἔχονθ᾽ ἕκαστον, ὥς τι συμπρεπὲς, 
πόλει τ᾿ ἀρήγειν καὶ εῶν ἐγχωρίων 

1ὅ βωμοῖσι, τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφϑῆναί ποτε, 
τέκνοις τε, γῇ τε μητρὶ, φιλτάτῃ τροφῷ " 

ΚΟΙ. 112 χρόνῳ παλαιοὶ, 5374 χρόνῳ μείων, 878 
χρόνῳ βραδυς, Αἴδοι. ΟΠοορη. 649 χρόνῳ κλυτή. 

Υ. 12 βλάστημον ἀλδαίνοντα σώματος πολὺν 
ὙΘΠΠ 6 ο᾽θίοῃ συἱθὶθ ϑργοίβ!ησθ βεῖποα [μοῖρα πᾶδγέ, 
ΘΠ ΘΓ δἰεἰ οι ἄεγ Επᾶῆτου οἰποὺ ΖαὨ]γοῖσμοπ ΕΆΠΗΪ 6 
ἰδ, Ζιυ βλάστημος (τὶομίίσει συἱθ!εϊοβέ βλαστημὸς}) 
νΕΓΕΙ. ΗΙΚ., 806. δυοὰ υπέρι Ὗ,. 816 βλάστημα, τὰ 
πολὺς Ἀρ. 937. 

Υ. 13 ὥραν τ᾽ ἔχονϑπ᾽᾽ ἕκαστον 50 σῖς Ἶεᾶοτ, 
ἀοΥ ἀδξε σοῃδιῖσα ΑἸέου Βαΐ, ἴπ ἀθὺ συ ] θη ΒΙ 6 βϑῖποῦ 
ἦλθ βίεμδῇ, ἀεῦ υυδῆεμεδηϊσο Ταπριπρ. ἴθεθεν καὲ 
-- καί -- τε 5. Ζὰ ΟΒΟΘΡΒ: 661. Τ1Ἃη οἰπεπὶ ΤΠ 6116 
ον ικυπάεη ἤπάρί βἰοῦ τ΄ πἰομὲ: ἄδππ παῖδ ππᾶπ ΔΌΟΥ 
ἀὰ5 εὐδία καὶ ἴπ 66 ὺ Βοδουζαπα ΥΟη 8 808. ΒΟΡΑΥ 
ΠΘΏπηοπ, ππᾷ ὥραν 5ίαίς ὥραν 5εομτγεῖθθη. ὡς τι δυμ- 

πρεπὲς νεῖ (ἀ8) 65 δὔνγαβ δἰ! σοπηεῖῃ δηβίᾷηίσθβ (8116Π 
ΖΟΚοΟΙΙπΘη 465) ἰδέ, ὥς τί Βαΐ πιᾶπ 'ἰπ ὥστε γνεγνεδπαεϊ, 
Ζιὰ συμπρεπὲξς νετγρὶ. ΗΙΚ, 444. 

Υ. 1ὅ τιμὲς μὴ ᾿ξαλειφϑῆναέ ποτε τὰν ὥστε τε- 
μὰς μὴ ᾿ξαλειφϑῆναέ ποτε, τετραὶ. ϑορῃ. ΕἸ. 3577 ἢ, 
Αἴας. 788. ΡΒ. 777. ΚοΙ. 667. ἀπέ. 447, Ἐὺτ. ΗΙΚ, 
ἘΠ ἃ; τ , ΡΡΆΣ Ὁ, γόμους βροτῶν μἢ μιαίνειν. 
16 Εὐκιᾶσαηρ ἰδὲ ππίθῃ Ὗ. 77 οπίμαϊίθπ. 

Υ. 10 γῃῇ μητρὶ ἄκειῃ Διατέου!απάθ, 5. ἮΙΠΚ, 857 
-- 867 μᾶ Γᾶ, ΟΒοαρΒ. 41 ἐὼ γαῖα μαῖα, ἘῸγ. 
Η!ρρ. 601 ὦ γαῖα μῆτερ, πὑπ0. Βτ. 178 καὶ γαῖα 
μῆτερ, δυσὶ Ζὰ ϑορβ. ΚοΙ. 1477. Αὐοῇ ἱπ ἃπάβθγηῃ Ὑεγ- 
Ὀϊπάσπσοπ, βίβῃξς μήτηρ δα]εοάνίξοι, , ὙΙΘ Αβδπι, 258 
μητρὸς εὐφρόνης, 1208 ἅδου μητέρ᾽ --- ἀράν. Ζα- 
γγΈ 6 η Βεῖ[ξε δυοῦ μήτηρ ΔΠ1οἷπ, Ο᾿π γῆ, Μυϊίεγϊαπά, 
5. ὑπίδη Ζὶ Υ. 9398, 

ΨΥ 
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ἡ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ, 
ἅπαντα πανδοχοῦσα παιδείας ὄτλον, 
ἐθρέψατ᾽ οἰκιστῆρας ἀσπιδηφόρους 

20 πιστοὺς, ὅπως γένοισϑε πρὸς χρέος τόδε. 
καὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἡμαρ εὐ ῥέπει δες " 
χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηφουμένοις 
καλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐκ ϑεῶν κυρεῖ. 

νῦν δ᾽, ὡς ὁ μάντις φησὶν, οἰωνῶν βοτὴρ, 

Υ. 17 ἡ γὰρ [ἀν ἦδε γεὶρ, γεῦθ]. Ῥτοπι. 289, 
ΘΌΡἢ. ἘΠ. 4. 45. ῬΙ]. 1584. ΟΙά. 1089. 1102. Ζα 
γέους ἕρποντας ἰ5ξὲ ὑμᾶς αὖὐ5 ὅπως γένοισϑε δἴπζυζα- 
ἀθηκοπ. 5. Ζὰ Ῥγομ. 397. 

Υ. 18 Ιἰερὲ ἴῃ ἅπαντα πανδοκποῦσα εἶπε τέ 
ὙΥοΥίβριθ!., 5. ἀὰ5 ὥὅδομγοριβίοσ. πηΐοὺ : Ἀθαθ. 

Ὗ. 19 ἢ, πδοῖὶ ἀν ρϑνυυ μη! οθοπ Οοπείγποίίζοπ (5. 
Ζα Ῥζοπι. 646) κ5ίἰαίε ἐθρέψατο, ὅπως οἰκιότῆρες 
ασπιδηφόροι πιστοὶ γένοισϑε πρὸς χρέος τόδε, ἀαπιῖέ 
ΠῚ 8415. ἔσθιθ βομι! ἀἰγασοπάθ ΒΟθΔΌΟΥ (δ γοιίραγο Βοννοῦ- 
Π6Υ) ἀὰ βϑύπ τηδοῃίθί Εἴ οἰπθη βο οθη Βοάδτῇ (ΤΥ οἰπθη 
ΒΟΙΟΠΘη ἘΔ] ἄον Νοίῃ). οἰπκιστῆρας ἄξει ϑ΄'ππθ πδοὴ 
1ὰν οἰκητῆρας. -- ὅπως γένοισϑε, ΑΙ4. ἃ. ἃ. ὅπως 
γένησϑε, νυὰβ πἰοιξ ἴα] πο ἀπᾷ ν ϑ] οι ἀδ5 ἃσμίθ ἰδ, 
5. Ζὰ Ῥζοπ. 201. [ἊΠ}60οΡ γίγνεσθαι πρός τί 85. τὰ 
ΗΙΚ. 170. 

Ἂ .2Τ νυν ὈΙᾺ ει, ΥΟΥ ἀ6Γ Ἠαπά, 5. Ζὰ Αρδπ, 
1085. εὖ ῥέπει ϑεὸς νἱἷθ Υ. 8ὅ εὖ τελεῖ ϑεός. δὴ 
Καπη ῥέπειν ἰγαιπβὶεῖν πθἢμηθη : σοί 1ἅ 50 65. Δ 55 ΟΠ] ρ 6 Π, 
Δυβία 6 η. οἷη Οοίξ. ζὰ Οπίρηῃ ᾿ἰρηκί 65 εἷηπ (οί, 5. 

σὰ ΗΙΚ. 391, ϑορῃ. Απί. 1144, νυἱέ θοβοπᾷογβ ἐπεῤῥέ- 
πεῖν. σϑθυδαεμῦ υνῖγᾶ, 5. ἀα5. ἀπᾷ Αἴβοι. Αρ. 244, ἴσῃ. 
Θτδ: οὐδϑὺ ἱπίγδηβιῖν : οἷὴ (οϊέ δῦ ὑπ8 ᾿- ΕἾ δεμπεϊρύ, 
Ζυροίμδη. 

Υ. 92 χρόνον τόνδε εἶπα 5016 Π6, οἷπο 50 ἰαησε Ζοϊί, 

Υ. 938 τὰ πλείω τιθμγθπέῃοῖ 5. 

Υ. 294 ὁ μάντις Τοεϊτεβίαβ. οἱωνῶν βοτὴρ ἄοτῖ 
γοροὶμῖγύ. Ὑοροὶαϊίοχ. 
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25 ἐν ὠσὶ νωμῶν καὶ φρεσὶν, πυρὸς δίχα, 
χρηστηρίους ὄρνυϑας ἀψευδεῖ τέχνῃ, 
οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων 
λέγειν μεγίστην προσβολὴν ᾿Ἵχαΐδα 
ψυχκτηγορεῖσϑαι κἀπιβουλεύσειν πόλει." 

Υ. 95 ἐν ὠσὶ, ἄδῃπη Τείγοβίαβ ὑγὰσ ὈΠπᾶ., δαί 
ΒΌΘΥ γῸΠ ἀ6Γ ἀΐποπα 85 γβαίζ οδἷη δυβσοζθιομποὺ βοϊδι-- 
ἴε5 Θομὸγ θεκοπιηθη, 5. ἀροϊοάον. 1Π., 6, 7. νωμῶν 
ἀθουϊοσοπά. ρῥγὔϊεμά., Ὀϑυγίπο]θπά. 5. βορῖς ΟΙά. 3500 
ἘΠ4 ἀα5. Νπιερυανθ, δυο ἤομ. Οάνβ55. 18, 216. πυρὸς 
δίχα ΔΌροβεμεπ νον Εδαοῦ, δυΐβου ἄσπι ΕΘΙΘΓ., υνῖθ 
ΡῬγοιι. 990 γωρὶς γένουξ, ντοβοὶ δέ τῇᾶπ ΠΒΟΉ56Π6. 
Ἐίθοκιίος ὙΥ}}} βᾶρθῃ: Το Ιγοβὶδβ Πᾶῦ6 ἀἴθβδθβ πιοῃξ Ὁ]05 
81τ|5 ἄθῃ Βγδπάορίευῃ . δοπάθυπη δ οἢ δὰ ἄθῃ Ὑορβεϊζοῖ- 
ΟΠ θη ογκαπηί. ὅὃ0. βαρί θΙγοϑῖαθ γῸὴ βίο ϑόορῆ. ἀπέ, 
1005 εὐδϑὺς δὲ δείσας ἐμπύρων ἐγευόμην βωμοῖόε 
παμφλέκτοισιν. ἴὕῦφθεσ. ἀΐθ Ὑγεϊξβδασαπσ δὺβ Βγαπά- 
ορίθιῃ 5. Ζιι Ῥγοπι. 494, 16 Βοβομαῆθπηοις ἀογ Βτιδηά- 
ΡΟΣ ΠοΙς βίοι "ΓΘ γοβαβ νύθρθη βϑῖποῦ ΒΙΙ Πα οὶ. σοη 
οἴποῖι ἀπάρθγῃ ὈΘβοῦγθιθ θη, γουρ]. ὅόρῃ. ἀπί. 1019, 

Υ, 97 Ἰείζί ον --- νοτκῦπάθέ ἀἴθβοὺ ΗΘΥΥ ΒΟ ΟΠ οΥ 
ΥΥ εἰββαβυηρεη; πᾶμ οἢ ρο απ, ἄσθββθη ΒΒ] άβᾶσϊα δυ βου 
ΒΠᾺΘγη τηϊς Ζὰ δθῆθῃ ἰδέ, 5. υόῦ Υ. 1. ἀπά Ζὰ Αρδϑπι. 
1051. οὗτος βίϑμύ ταϊί Ἀἰπυνθἰβθη Ἃογ Κυαΐί, νυῖθ Βοθρῃ. 
818 τούτῳ, ϑόοριι. ΕἸ. 6385 ἄναρτι τῶδε υπᾶ ΚοΙ. 69 
τόνδ᾽ ἐπίότην; Κολωνόν. 85. ἀυοῖ ἀπίοη Ζὰ Υ͂, 864. 
Οὐ δΥ πῆδπ τππ5 65 Ὑδυβίεῃθῃ : ἸΌΠΟΥ οὐμαῦεηθ ΗΘΙΓ. 8. 
Ζᾳ Υ. 406, 1012, Αρσ. 1090, ϑορῃ. ῬὮΙ. 141, Ἐἰβ 
νεγκῦπαες ε5. 806 ν Αροϊϊοθ αὐτοῦ ἀϊς Υγεἰδβδαρευῦρεὶ 
ἀπά ἀϊς Ορζεν ἤδιημη. 

Υ. 98 ἢ εἶπ βεὴγ σγοίβου. Αομδίβομοῦ ΑΠπρου ( οἷη 
Ἠαυρίδησι νὸν ϑοϊίεπ ἀογ ἀοῆδὶθγ) ννογᾶθ αἴθ Νδοδέ 
γογαῦγοαθί, ὑπ νγ0}}16 ἀοΥ Θέαδαέ παομβίθι θη (νγογάθ 516 
ὌΡου ΤΆ] 6). ᾿φχαΐδα, ἀτεὶ Ἠαπάπομνϊέεη ᾿ἀχαιΐδα, 5. σὰ 
ἄραι. 177. τὖπΐογ ἄθη Αομδίθγη 806 Υ. ὑπέρ υυϑίοθθπ 
οἵνλ Αἰ16 Ηθι]θπθη σὰ γϑυβίθηθη εδἰπά., νυθογάθη ΠΟΥ ΌΪῸ5 
ἀἴθ Ῥοϊορομπθδῖου, ἀπά Βοβδοπάθυβ αἰθ ΑὙρϑῖθσ ραπιοϊηΐ. 
γεγρ]. ν. ὕ00. νυκτηγορεῖσϑαι 5.611 ἀϊς ϑ'δοῖθ 50 
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80 ἀλλ᾽ ἔς τ᾽ ἐπάλξεις καὶ πύλας πυργωμάτων 
ὁρμᾶσϑε πάντες, σοῦσϑε σὺν παντευχίᾳ, 
πληροῦτε ϑωρακεῖα, κἀπὶ σέλμασι 
πύργων στάϑητε καὶ πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοις, 
μίμνοντες δῦ ϑαρσεῖτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων 

8 ταρβεῖτ᾽ ἄγαν ὕμιλον εὖ τελεῖ, ϑεός. 

ΟΔΥ. 415 ὑύθπη Ὑυβηγοπα ἀν ΝΝδομίζοις. τγὸ δ Απρυ 
θ βομ]οββοπ νγυσᾶθ, Ἐσέθο ΚΙ 65. νοῖῃ 7 οἰ γθϑῖαβ δ 1Οἢ. 5ΟΡΊΘΙοΪὰ 
ἴπ Κοπηΐπι5. σοβοίζέ νγοσάθῃ 560. νγογϑιῖ 510) ΕΟ ΚΙ 5 
δ. ἢ} οΡοὰ Ὗ, ὦ Ὀοχίοῃί, {7606 Ὁ ἀΐθβθη Οθοτδιοῖ ἀ685 
Ῥυᾶβθῃβ 5, ζὶι Ῥγοπι, ὅ92, λιῴφπιβουλεύσειν, οἰπῖσο 
Ὁτκυπάοδη κἀπιβουλεύειν, νγὰβ νύεσεὴ γυκτηγορεῖόσϑαξκ 
οηΐπίδπάθη Ζῖι1 56 0 βοΠοϊηί, 

Υ, 30 Πἶ πὰπ ὑυοθ]δη, πὸ ἄοθπ Ζίπποπ ὑπα ΤΠο- 
το ἀοὺ Νδιουὔχιηθ (5. σὰ Ὗ, 266) εἰ!εύ, δύ τπδί ταῖΐ 
ψΟ]οΥ Ἀὐδίυηρ 8116. {Π|60 ἀϊ6 ΒΓυδβύννθγθπ. ἀπά Ρ6- 
βοίζεί 416 Θίοοκε ( δίοοκνουκε, Οεονγβίθ ) ἀθὺ Μίδιο- 
υῦτιηθ ὑπὰ ἀοΥ ἼΠποτο Αὐδσᾶηρσο ( Οοἰπαπροι). Βαϊίοί 
(ἀΔ561050) τυἱπῖρ Θίδπα, ἀπᾶ Γὐγοιίθι ἀοΥΓ Απκοιμ!πρθ 
Ἡδυΐοι πἰομύ 8|1 ΖΒ  ῃγ 3 ὙνῸ}] νυϊγα 65. ϑῃηάθῃ οἷη (οίί. 

ἘπίθοκΙο5. Ὀδϑύμητης 1165 σεπδὰς9 νγῖθ 65. δἴποπι Βοίβῃ]β-- 
ΠΌΘΟΥ Ζίοιηΐ. Ὑγθϑθδ!] Ὁ βίος ἴῃ βοΐπθη Ὑγοτγίθη ὙΝ1θάοι-- 

ΒοΙυπρεπ ἥπᾶθη, πᾶ οι ἐπάλξεις πυργωμάτων παπᾶ 
ϑωραπκεῖα ἀπὰ σέλματα πύργων, πύλαι πυργωμάτων 
ὑπ πυλῶν ἔξοδοι. )εγ Οδαδηϊκοησδηρ ἰδὲ: οδἱθ πδοῇ 
ἄθη Το ὑπ ἄοθη ΤΗὔνγμηθη, νγϑίοθθ αἰ ΤΠοΥα 

βομυίζΖζοη., Ὀοβοίζοί ὙΠοΥα ὑπὰ Τ᾽ ὔγπηθ. ἀπᾷ νουίμοὶαϊ- 
δεύ δυο ἀδβοὶ δύ ἐαρίου, ἴσον. ἀὰ5 Αβυπάθίοῃ 5. Ζὰ 
Ῥγοιι. 586. σέλμασι, Με, σέλμασιν. --- πυλῶν ἐπ᾿ 
ἐξόδοις, νεγρ]. Υ. 58, Ἐπὰν. ἈΪιο5. ὅ14. μίμνοντες εὖ 
ϑαρσεῖτε Βα οι γϑυθαπάθη.. νυνὶ ϑδορῇ, ῬΏΠ. 129 σὺ 
μὲν μένων νῦν Ἠεῖνον. δνϑιώδ᾽ ξηδέχου, 1274 μέ- 
γοντί παρτερεῖν. --- εὖ ϑαρσδεῖτε ΑἸΙὰ.. ΒοΡ.. Τατη., 
εὐϑαρσεῖτε Νὶοί. Βεϊάοβ ἰδ ρυΐ, ἀὰ εὐθαρσὴς (ΗΚ. 
938. Αρδιη. 908, Ἐπὰν. ΕἸ. 596) πᾷ εὐθαρόῶς (Αἰδοῖ. 
ἨΙΪΚ. 941) σοίππαοη νυν. εὖ ϑάρόεει 5ἰεμέ ΗΙΚ. 984, 
ἀπ νἱθ! οἱ οι ῦ δύ διοῖχλ ἀ ἀπο! 50 Υ. »86 ϑαρδεῖτε εὖ σὰ 
ψογ πάθοι. Ζὰ μηδὲ ταρβεῖτ᾽ ἄγαν νοτρ!. Υ. 920, 
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᾿σχοποὺς δὲ κἀγὼ καὶ κατοπτῆρας στρατοῦ. 
ἔπεμψα, τοὺς πέποιϑα μὴ ματᾷν ὁδῷ" 

Ν ι το 3. 95 4 "» ᾿ - ’ 
καὶ τῶνδ᾽ ἀκούσας, οὔ τι μὴ ληφϑῶ δόλῳ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 
᾿Ετεόχλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ, 

40 ἥκω δαφὴ τἀκεῖϑεν ἐκ στρατοῦ φέρων᾽ 

ϑόρῃ. Ὑταοῖ. 89 οὐδὲ δειμαίνειν ἄγαν. --- τελεῖ 
δύ ΠΙο ἀδ5 δἰίξομο Ἐπίασαη. ἴθσεροσ εὖ. τελεῖ 5. Ζζὰ 

ΠΎΟΥΒ, .991. 

Υ. 96 ὁκοπους ϑρᾶμου, Βεβοθδομέεσ, δυΐοοβϑέε! 
Δ ΘΥΠΑθΘποπ Ῥαμπκίθη ὑοῦ ὅδ Κίαδέ. κατοπτῆραϑ 
(1ε4. κατοπτῆρα.) Καυπάκοξαϊέοῦ., ϑ'ρίοπθ. αἴθ βοἢ ἴπ 
ἀδ5. ἔδϊπα!ῖοθθ Πμᾶρου βοθίθιςμθη., νεγρὶ. Υ. 8551. καὶ 
ἴη κάγω 5εῦσε ἄδεῃ Εθοκίος ἄσεπι οἰ Κα, θθβοπάθυξ ἄθιῃ 
ὑμᾶς Ὑ. 10 επέρερϑη: {δὰ ἴῃ εὐτα ῬΗϊοΝ., δῦοῃ ἴομ 
Βᾶθ6 αἴθ πιϑϊηῖσε σϑίμδη, 5. Υ. 66. ἄρα. 541. ϑόρῆ. 
ΕΠ. 648. Μίαῃ Κῦμππέβ 65. δῇς δὰ ὅκοπουὺς ΒοΖίθῃβῃ : 
ϑΡᾶδβον 806. δοῃΒβΒ (δυίξογάθ ) ἀπ Καπαομδίζευ ἀδ5 
([εἰμα! !ομθη}) Ηρθογοβ Βᾶθ6 ἴθ ΔΡσοβοπϊοκέ. 5. σὰ ϑΌΡἢ. 
ΑΙἴὰβ 495. ἀοοῦ δύ ἀἴθϑδεβ υυθηῖΐσοι νυδῃγβο Ἰπ]οἢ. 

Υ. 857 'τοὺς ἴὔν οὖς, νευρὶ, Ῥεῦβ. 48 υπᾷ ἀδᾶ5 ϑ'δοι- 
ΤΟΟΙβίου ὑπίου : Ασέῖκεὶ. ματῶν ὁδῷ παυΐζ!οβ βευπ ἀυχοι 
Ἰἤγθη ὙΥϑ, υϑυραθοπβ Δυβσθβοῆϊοκύ βευη, 5. Ζὰ Ῥτοπι. 57. 

Υ. 858 οὔ τι μὴ ληφϑῶ δόλῳ ε5 ἰδὲ πίομέ ἰγρεπά 
εἷπ ἘΔΠ. ἀδίς ἴθ} ἀυγοὴ Τιϊδύ σεΐίαπσθῃ νυεγάθ. 50 
συοσᾶθ ἰοἢ ἀὐυτοῆδιβ πιο αὐτοὶ [ω15ὲ θογγαξομέ νγθγάθη, 
ἕως ΎΣ 161. 269: ΗΝ 191. Οποορης 89: πε. Θ9(} Ὁ 
τ. 8ἃ.. Βεβοπᾶθυβ ζὰ ϑόρῆ. Κοὶ. 844. ὙΥΔμγοπα αἷς Βὺτ- 
ΘῈΣ ποοῖ Ὀεἰβαιιήθη βἰημά,, θυβομοῖπέ ἄθσ Κυπάξομαζίεν. 

Υ. 39 ᾿Ετεοκλεες, 5. θεν ἀϊβ Εοσπὶ Ναί. Θαπιη. 
8. 78, Απι. 8. δυοι Εἶατ. ῬΒοΐη. ὅ89. 705. φέριστε 
νου Ζ  ρ]Π]οῃ βίου, Βδοηβίοσ, οὈθυβίθσ, νεῖ ϑόρῃ. Οἰᾷ. 1149 
ὦ φέριστε δεσποτῶν, ἄαὰ αὐΐξεῦ ἄδη Κῦηϊσοη δοθῆ 
ἉΠάθυθ ἈΠΡΘΒΘΉΘμΘπ ῬΘΙΒοπθη ἀον ΤΊζ6] ἄγαπτες α. ἃ. 
Ὀεϊροιορύ υυῖγά. ᾿ 

Υ. 40 τἀκεῖϑεν ᾧε στρατοῦ νχᾶ8. δυῦ ἄεν' δηάθσχη 

" 

ϑοῖϊίθ νοῖῃ Ηβθογθ, γομ ἤεποιι Ηφογθ, δθβοιϊο μέ. Αὐοὶι 



᾿ 
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αὐτὸς χατόπτης δ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ τῶν πραγμάτων. 
ἄνδρες γὰρ ἑπτὰ ϑούριοι λοχαγέται, 
ταυροσφαγοῦντες ἐς μελάνδετον σάκος, 

-καὶ ϑιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου, 

Καπη ᾿πᾶπη ἔν στρατοῦ 8415 πᾶπογε Εγκιᾶγυπρ σὰ ταἰκεῖ- 
ϑὲεν. ἀυγοῖ ἸΚοιημηδία οἰπβο!]οἴβθη. οὐοὺ Ῥεοῖάθϑ 815 ἐ2έ 
παραλλήλου ρεδοίχί ἀπβθιθπ, φέρων Ὀτϊπροπά, πιοὶ- 
ἀθπά. 5. Ζὰ Ῥεγ5. 244, 

Υ, 41 Καμη τπδη δὲ 815 ἄοπι ϑίππθ π8οὴ [{ν γεὶρ 
δεβδρί ἈΠΒΘΙΘη 5. Ζὰ ῬΙοπι. 19. αὐτὸς πατόπτηξς 
[ὰν αὐτόπτης, 5. Ζὰ ῬΕῚ5 ὅ. 

ες Υ, 42. Ἰοϊίεί γαὶρ ἀἴς Ἐν Ζβ απο 5] δδέ εἶπ. 8. Ζὰ 
Ῥτγοῖῃη. 648. 

Υ. 48 ταυροσφαγοῦντες ἐς μελάνδετον δάκος 
οἴποη 5016. ΒΟ ομίθπα π᾿ οἷπ βομνυδυ ΖΘ 5 μα σθπθ5. (εἰ 

᾿ ΒΟ ΥΖοῖη ἘΣΠΙΒΘΠΌΪΘοἢ ὈΘΒΟΠ]αρθπθ5. Οὐδ ἀαγδυβ γος 
ξεγ σίοβ.. δθοῇ νυοἢ] : τηϊῦ οἰἴποη Ἀδπάθ γὸπ βοἢ νυ ΔΥΖΘ Ιλ 
Ἐϊβθη Θἰπροζα 565} ΘΟΒΙΠά4. ἃ. 1. ἅδον. ἀθιμβθίρθοπ., 50 
ἀξ ἀὰ5 ΒΙας ἴῃ ἀθββθη γ δΙραπρ Πιείρέ, ἢ; ΑὙἹβίοΡἢ. 
Ἰμγϑὶσίσ, 189 εἰς ἀσπίδ᾽, ὥσπερ, φάσ᾽, ἐν Αἰόχύλῳ 
ποτὲ, μηλοσφαγοῦσαι (ο(. μηλοσφαγούσαξ), ΧόπορΙι. 
ΑΠΔΡ. π Ὁ ταῦτα δ᾽ ὥμοσαν, σφάξαντες κάπρον 
διαὶ ταῦρον καὶ λύκον αὶ Ἠρίον εἰς ἀσπίδα, βά- 
πτοντεὲς οἱ μὲν “Ἕλληνες ξίφος, οἱ δὲ ἠδρδαβος λόγ- 
χην, Ἡετοάοίύ, 4. 10. Μεῖὰα 2. 1. Τιυκίαη. Τοχαγ, 87, 
Ἡοιμον. Οάγεβ. 11]. 89 1. α16 ἐδ Ζαᾷ α. δέ... υπά 

ὮΡον αἴθ Οὐοπδίγαοίίοη Κυῦσου σὰ Χοη, ἀπδρ. ΕΥ̓, 8. 18. 
μελάνδετον, ννἈΒΓΒο ΘΙ ] 0} ἀπῇ ἀυγοι αἴθ βοῆνναῦζα 
Ἐδυθο ἀϊθ Ηδπάϊυπρ ουπδίου πᾷ ἔθιου ΠοθοΥ Ζὰ τπδοῆθη. 
ΤΠ 6 θου ἀὰβ Υγογί 5. ΒΙοιμβῆθι ἃ ὑπὰ ϑοῦννθηκ σὰ τι. 50. 
Ὑογριοίομθῃ Κκαπη τπᾶπ δυοῖ Υ, 145 χαλκοδέτων σα- 
κέων. Οἰεννδμη! ον ἐγασοθη αἴθ Αυρϑῖθυ ΒΘ Παυθῖρα ἈΘΙΑΟ, 
5. Ζι Υ. 89. 

Υ. 44 φόνος ΒΙυί, 5. Υ. 48, Αρ. 1936. ΟΠΒοθρῆ. 

609. 609. 572. 1021. πὰ... 179 υ. ἃ. ἴθορεν αἷ6 Β6- 
ο Υὔβνυηρ, ἀ65 ΒΙαίο5 ἀπά ἀογ Ορίεν θεὶπὶ ϑοινυῦγοη 8. 
Αρο οι, ὦ, 718 ἢ υπὰ ἀΐο Αὐδίορον Ζὰ αι. 8. 

ἄωε.. 



12 ἘΠΤΑ͂ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

4 [Ἄρη τ΄, Ἐνυὼ, καὶ φιλαίματον Φόβον 
ὡρκωμότησαν, ἢ πόλει κατασχαφὰς 
ϑέντες, λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ, 
ἢ γῆν. ϑανόντες “τήνδε φυράσειν φόνῳ" 
μνημεῖα ὃ" αὑτῶν τοῖς τεκοῦσιν ἐς δόμους 

Υ. 48 μθ6 ἴοι δὺ5 ΝΜίε, ππᾷ ζυνεῖ ἀπάοσπ Ἠδπά- 
δου γ ξοη Ἄρη τ᾽ (διοθαῖοβ [Ἄρη γι) αὐξρβποχηπιθη, νγο- 
Τὰν ΑΙά.. ΒοΡ. α΄. ἃ. ἄρην τ΄ Βαᾶθεπ., ΘὈΘη 8}}5 δυΐ, ἀὰ 
Βεῖάβ ἘΠ ΘΚΆΜΙΕΙ βρη υπὰά Ἄρην βεδεδιιἀβιοῖ εἰπᾷ, βρη 

ἢπάεδί 5βιοῖ ΗΚ. 619, 6566. 674. Αρ. 48, 567, Ἐπ. 
8584, ἄρην υπίρδῃ γ. 59. Βερν 86. ἀοοῖ. δο ἢ} ἃπ ἀἷϊ6- 
πρῶ ἡμάθκαι βέεῖμαιν ἣν Μεά. (Ὑγεῖβε!ο ἼἌἌρη. 8. Μαίε. 
Οτάπιπ. 8. 90 υ. ἃ. Ἄρην οὔπα τ΄ βαθεὲπ 05 Τύχη. 
ὑπ ὙἹοΐ.. ὙγδΒΥβοθ]]0ἢ δὰ Ασπάθγυαησ, τὲ Ὀβάθυϊξεέ 
ἮΙΟΥ ππᾶ ΖυΥΔΥ; 5. Ζῃ Ῥύοπ, 908.ἁ( ὕει ἄθπ ἀσου- 

βαῦνυβ Ὀεὶ ἄθπ Ὑεγ θα ἀ65 ϑομντόγοπβ 5. Νίαξει. Ογάπημ. 
8. 4138, 10. Ἐνυωὼ, ἄϊε Βεϊϊοπα ἄεγ Βὔπιοσ, υπᾶ 

ΜΙυΐίεν, οἄδθυ ἀτηπιθ, οὐδὺ ϑ'ομνγθδίεσ ἀθ5 Ασεβ, 5. ϑραπ- 
Ποῖ πεβ ἀπά ΒΙοπιβο] 5 Βειποσκυπροπ, Φόβον, ΒΟ. υπᾶ 
οἰηὶσα δπάθγθ Φάνον, υἱϑι!οῖοδύ δὺβ ἀθηάθγιπσ ὑγεσθπ 
ἀε5 Βεϊντοτί5 φιλαίματον, οὈρ εἰσ δπ βἱοῖ πῖομέ ἄθε]ν 
δ Φόγνος 415 Ῥεύβοῃ θεὶ Αἰβοῦυ!οβ. γογζικοιμιηθη βομοϊηΐ, 
ΒΕ. Ὗ. δῦθ6. Βεῖϊάς Υγὀτίοε ἤπάθπη βἴοῆ ψϑυυθοῦβο! Υς 
116, 996. Ῥτοιῃ. 8355 τι ἃ, ῬΒοΟΡο5 ππᾶ θεἰπιοβ βἰπά 
ΘΌΠπηΘ ἀ65 ἀτοβ, 5. Ηεβιοα, ΤΠθορ. 9335 ἔ.. β΄ θα 465 
ἨρτδκΙ. 195, 465, Ηομι. 1||Δ4, ΧΠῚ, 299. ΧΥ, 119. 
ϑρδηδεῖτη θεῖ Ηδαυρί Ζὰ ἃ. 5, 

Ύ, 47 νεῦρ]. Ὗ, 818. Αδμηϊομο ὕἴογβο Κοῦγοη Ῥοὶ 
ΑἸΒΟΙΎ]Ο5. ὈΙβνγθῖ θη νυϊθάοῦ, 5, Ζὰ Υ. 408, Ῥεχβ. 797. 

Υ. 48 φυράσεεν φόνῳ εἰπννεῖομαπ χὰ ἢ! 6η ἀυγοϊι 
ΒΙυξ, 5. ζὰ Ὗ. 44. 

Υ. 49 μγημεῖα αὐτῶν, παροὺ ἄοπ ϑομο θη 5 θπα]- 
θη. Βᾶπάου, Ἀϊηπρε, Ἠδδγα α. ἃ... νγβίομοβ ἀἷε Κυΐθροῦ 
ὙΟΥ ἄεη Ττοῆθη ἄθη Τηΐῖσοη συμ ἀπάθηκοπη βαπαΐθῃ. 
ἕς (Μεά. ὑπ ϑίοθαϊοβ εἰβ, υἱϑι] εἴθε ἃομέθεγ ) δόμους 
πδοῖ Ἡδυξθ, 4. 1. ὑπὶ 5ἷθ πδοὴ Πδυβα Ζὰ βοπάθῃ. εἶς 
ἀγάοκε οἵξ ἀθῃ ὥζνυθοκ δὺβ; μη! τοι δυοῖ ὅόοριι. ΕἸ. 574 
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0 πρὸς ἄρμ᾽ ᾿δράστου χερσὶν ξστεφον, δάκρυ 
λείβοντες, οἶκτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα" 
σιδηρόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων 

οὐ γὰρ ἦν λύσις ἄλλη στρατῷ πρὸς οἴγιον, οὐδ᾽ εἰς 
Ἴλιον, Χοπορμι, Απαρ. ὙΠ, 7. 567 φανερὸς, ην οἴκαδε 
παραόσκευαδόμενος, 8, 21 ὅτι πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν τε- 
ϑυμέγνοξς εἴη α. ἃ. 

Ν 860 πρὸς (ΒοΡ. ππὰ οἰπῖσα ἃπάοστα πρὸς δ᾽) 
ὥρμ᾽ ᾿Δἀδράστου ἀπὶ 5'6 δι ἄοπ ήασεη ἀθβ Αἀγαβίοβ 
χὰ ἰοσθῃ, βοβέμπημί [ὔν ἅδη ὑύαροη ἀ85 ἀἀταβίοβς ἀδιηϊδ 
αἴθβθι βἷθ τηϊλπθῆτηθ, Απηρβίαγδοβ πάτο} μαίίθ σονυθὶθβ- 
βαρύ, Ὑγ ΒΥ ΞοΠ ῖπΠ 1 0ἢ ἴῃ ἀογ Νειηθα (5. ἀ16 ποτα π 6)» 
ἀδΙ5 πὺν Αὐἀτγαβίοβ πδοὴ ὐσὸβ Ζυλοκθῆσγθη νγογάθ (5. 
ἄδθπ ΒΟΒο] δέ ἀπά Αρο!οάον. {Π|, 6. 2). ννϑίββδιθ ἀϊ6 
ἀθυϊσθη Ἠδοντὕμγον. ἴῃ το Απάοηκοι ἘΆΟΦΩΝ γαρθη 8η- 
ψογίγαιίθη. Ἀθθη! το βίθί πρὸς ἄραπι. 1027 ἕστηπεν 
ἤδη μῆλα πρὸς σφαγὰς πυρὸς, ὅορῃ. ΕἸοκίν, 980 
θην 5. 'ἰπ Μία. ατάπμ. 8. 91. μνημεῖα χερδὶν 
ξστεφον 5ῖ6. ννἱοκοϊίθπ. φϑοκίθη 416 ἀπάθηκοῃ πὶ ἄρῃ 
Ἡδπάθπ οἷη. Ῥοομ ἰδέ ἔοϊσοπάς Εκιάσαπρ οἰ δοῃου ς 
516 δίηπροπ Απάθηκθη 8δη. βἴοι. ἂπι ὕαρθπ Ὧ4685 Αἀγδβίοβ 
χηϊύ ἀθπ Ἠλπάθη υἱηρϑιθῦιη δῦ, ΑΘΒΏΠοΝ ππέθῃ 1η 
ἄδπη ποῖ Υ. 960 ἴῃ εἰπίσοη υκαπάθπ θη μαϊίθποη ΨοΥΒ6 
στέψω πρὸ ναῶν πολεμίων ἐσϑήματα:; δυοὶ ὅοριι. Εἰ. 
ἀά0 ἴ, χούς τινι ἐπιστέφειν. 

Ἶ͵ 51 65 ἕδμπά δθδὺ Κοὶπθ ΚΙασ (Κεῖπθ ἀδαυΐίβουπησ 
ἄον γε. ἀπ Βοίγθη15.) βία τὶς ἄθη δίυπαθ 
(οὐοῦ ἄυγον ἄθῃ Μυπά)., ἀ. 1. 65. ννυγτάς ἰκοῖὶπα ΚΙασθ 
Ἰαυί, {90εῦεγ οἴκτος νουρὶ]. ΗΚ. 57..,62. 8572, Οοθρῇ.- 
ΔΌΣ, χὰ βορι. ΚοΙ. 1633, ὧθεν στόμα υμπύθη ΥὟ, 47, 
561, Εν. Οτοβί, 105, 1176, δυοῇ Αἰβοῖ, ῬθΥ5. ὅδ 
διὰ χέρας, Ηἰκ, 768 πρὸς ὃν νέφη δι᾽ ὑδρηλὰ γί- 
ψεται χιών. ϑίοβμραϊο ὠνὰ στόμα. 85. ἀιοῖ ἀπίρῃ Ζὰ 
3.188. 

Ὑ. 62 ἢ. ἄοππ Ἰῃγ οἰβθημουῖ σου (δυο γΖί σου) δ΄ ΠΠ 
50ΠΠ0} (γᾶν δυΐοογοσέ, ἐοθίθ}) ταυ δῦ γὰπηΐῦ, νυνὶ (ἀδ Ρ 
ϑ1ηΠη) Μογα Ὀ]]οΚοπάον (ΤΠ οὰ ἀπὰ Ὑεγάθυθοη. ἀγομοπάου, 
πδοῖι Μίογὰ δυββθιιθπάθῦ.) μθυθη. σδιδηρόφρων , νοχρ]. 
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ἔπνει; λεόντων ὡς ἄρην δεδορχότων. 
καὶ τῶνδε πύστις οὐκ ὄκνῳ χφονίξεται" 

59 κληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν 
ἕκαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγου λόχον. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐκχρίτους πό- 

λεῶς 
πυλῶν ἐπ᾿ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχος᾽ 
ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος ̓ Αργείων στρατὸς 

60 χωρεῖ, κονίει, πεδία δ᾽ ἀργηστὴς ἀφρὸς 

Ῥγοιῃ. 949. πνεῖν βίβθῃξ Π16Ὶ ᾿πίγαηβιειν. 5. ἂἅσ, 1184, 
Ἐπ. 998, Κόρη. ΑΚτνῖβ. Βτ. ΥἹ, Ἐπὰν. Βακοῖ. 640, ἈΠ65. 
928. Τρῖν. Αὐ]. 761. Τεθεν οἷς τα ἄδθιῃ Οεηϊάνυβ ἱπ 
ἋΕΓ γρερνεϊἀνανέο 5. Ζὰ ΟΒοθρῃ. 999. ἄρην δεδορηέναϊι, 
5. ΒΙοπιβεϊά χὰ ἃ. 85... ἂπ5 Ζὰ Ῥγομ. 8ὅὅ{, ἄρη Νίεά. 
ΟΥΥ̓ εἰσ !). νγὰβ νἱθι οί δυΐΖαποῆιπηθη ἰδ, 5. Ζὰ ὟΥ. 46. 

Ψ. δ4 υπὰ Βίογνοπ τυ ἀἴ6 Κυπάθ ποθ ἀυτοῖ 
ϑϑιπηθη γογζῦσεγί, 4. 1. δπένγσθάθσ  ππᾶ ἀϊεβα Κιπάθ 
Βᾶῦρ6 ἰοῦ αἷν βορίθϊοῃ σορυδομξ, οὐδὲ νυ δὶ ΠΙΙ ΟΠ ΘΥ Σ 
πα α16 ΕΓΔ γαησ ΠΙΘΥγΟΠ υυῖγδέ ἀὰ ἴῃ ΚυγΖοπὶ βο] θ5έ 
ΙΏ8οΠθπ, τῶνδε, ϑίοθαϊοβ τῶδε; δθαπάθυβειθα πορϑδό 

Εἶπε Ηδπαξομγς πίστις βίαι πύυστιξ. 

Υ. 88 ἔ, ἀαπῖί, ἄυγοι ἀδ5 Ιω005 θαβεϊπηιηξ, οἷἰη θοῦ 
γοη ἴῆποη ΖῚ ἄθη ΠοΥοπ γα βεὶπ ϑοιδασ, ἔλειπον, 
υἱεῖς ἔλειπον βρϑρϑθὴ ἀδ5 εβιμδίβ, ἴθ θο 0 αἶα Ὑογνύθοι- 
βοίθησ 5. Ῥευβ. 471, ΗΙκ. 4, Αὐρεῖον Βγυ. 16, ϑόρῇ. 
ἘΠ. 814, δυο Τυδοῖ. 76. 2394, Ἐπ, ῬΠοῖπ, 1437, 
Ηΐρροὶ. 907, Απᾶτομι. 1905. πάλῳ λαχῶν, γεγρῖ. 
Ψ. 119, Εύυπι. 392: 50 δύοῃ ὑπέίεῃ Υ. 405 εζληχεν, 433 
εἰληχότα, 439 λαχόντα, 672 λαχόν. ϑιαῖξ ἄγοι 
Βιηπάθέ βίοι δυο ἄγῃ, 5. Ζζὰ Ῥγο. 9201]. 

Υ. 517 πρὸς ταῦτα ἄδτυπι, ἀείπιια!}"., 5, Ζζὰ ῬΙΌΠΙ, 
1032, 

Υ. ὅ8 πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισι, 5. σὰ Υ, 80. τά- 
γευόαι Ὀεοτάοτα ἀἶτ. Βορ. ταγεῦσαι, νγβίομον 1πῆπὶ- 
{ἰγὰ5 815 Ππηροτγαίνιβ Ἔθ επί }}5 συΐ νγᾶγθ. 

Υ. 60 5. ἄθεον. ἀδὰ5 Αβυπάδίοῃ Ὗ. 84, 245, 522 ἴ.. 
Ῥοιξ, 408, 418, 45, ἨΙΚ. 178. Αραδ. 1269, ΟΒΟΘΡΗ. 
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χφαίνει σταλαγμοῖς ἱππικῶν ἐκ πνευμόνων. 
σὺ δ᾽, ὥστε νηὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος, 
φράξαι πόλισμα, πρὺν “χαταιγίσαι πνοὰς 
Ἴάρεος, --- βοᾷ γὰρ κῦμα χερσαῖον ὄτρα- 

το, τὸ 

985, ἔλπιπι. 191. ριογνίειν βίθὲ πῖον ἰπέγαποιεϊν, 5. Βίοιη- 
ἢι614 χὰ 4. 5... νυΐθνυυοι! τᾶπ 65. δ0ο ἢ [ὧν βίδαθθη, ϑίδυρ 

ΘΥγοροη. ΠΟΘ Κῦὔππηίθ. ὃ. σὰ Ῥεϑῖβ. 169. 

Υ. 61 σταλαγμοῖς ἕκπ πνευμόνων ἀυτοῖ ἀδ9 
Ὑτορίεϊπ ατ5 ἀον ἤοββθ ἴππρθὴ (Βιυ56). Αποὴ Καππ 
σταλαγμοῖς ἀἴ6 Ατὲ ππᾶ ὙΥ εἶδα (5. Ζὰ Υ. 299) Ὀ6Ζβϑῖο}}- 
πθῃ : {γορἴθηννοὶβ., ἴῃ ᾿ΓΓορίθη., ἀπά ἡππιμῶν ἕκ πνευ- 
μόνων πιὶί ἀφρὸς γουθυπάθῃ ον γοΥΡῚ. πηι. 
781 Πἶ. ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, ἰὸν, ἰὸν ἀντιπενϑῆ με- 
ϑεῖσα, καρδίας σταλαγ μόν. Ἐϊπῖσο πνευμάτων. 

Ὑ. 62 νϑγρ]. Επὰτ. ΝΙεα. 593. ἀλλ᾽ ὥστε νηὸς ἢε- 
ὅγον οἱἰακοστρόφον,, νγοβο!ϑύ, νυ ΐον, 416 Τὺγκαπάθηῃ 
Θρθηα}}]5 Ζυνιβοιθη γηθς ἀπά ψγαὺς δβομννδηκθη. 16 
δοννδῃπ!οηα Ἐογπὶ ἄε5. Οἰδηιἶνγι5 ἰδύ γψεο)ς, ἀἴθ Ἰοπίβομθ 
γηὸς, αἴθ ἀονίβομα γαδξς, νγόουοῦ 416 θεϊάθηῃ ᾿θἐχίθυθη 
ἦπ δι Ἰβοῦ θη ᾿ΓΥΠηΘίθυη “εἴη 5'ἰηᾶ, γηὸς πάρε 5ἱοὴ 
Βορη. ἃ. Βι. ΧΙ, 4 ναῦται δ᾽ ἐμηρύδσαντο νηὸς 
ἠόχάδα, αθεῖ παν Αρϑιῃ. 875. ϑόρῇῃ. ἀπί. 716. Αἴδβ 
871 (ἀσοῃ ἴπ οἰπθὴὴ πιϑ]βοῦθη  Ὑπθίθυ ). ἘΠῚ ΗδΚκ. 
1205. Ττοδά. 681, 88. ΚΥΚΙ. 8. Ἠδὶ., 429, 1250, 
γη0 5 τπὰ γαὺς Αἴβοι. Ῥεῖβ. 05, 50 ἀαί5, αἴθ Τμοβαγέ 
ἀε5. Με. υὑπὰ 465 Βερ. α ναὸς ΖΥΥΔΥ 510 Π6  . Δ06Γ 
ἀν βεἰΐπογθπ ψῆος πίομύ νου ζαζίθμθπ Ζὶι 56 βομοὶπί. 

᾿ 

Υ. 65 { Ῥόνοῦ Πογθὶ ὈΥθοθθη ἀϊ6 δυᾶχπο, ἀο5 ΑΥ̓ΘΒ 
(465 Καὶ 668)» γε Ρ]. Ὑ. 110 πγοαῖς "ἄρεος ὁρόμενον. 
δίαιί Ἄρεος μαὺ Μά. (Υ εἰρ.1}) "ἄρεωξ. 

Υ. 64 πιδοββῃ ἀΐο ϑΥογίε βοᾷ γὰρ κῦμα χερόδαῖον 
στρατοῦ, ἃ. 1. 65. ἢοῖβοιν 65. 18. (65, ἰογάθγο ἀἴοι ἴα ἰδὲ 
ἄἀαχὰ αὐ} αἷς Τα ἥπιτἢ 465 Ἡθοῖθβ, οἷηθ Ῥαγθηίθοβθ. 
βοᾷν ἴῃ ἄθν Βεάθυΐαπο: Ζυχαΐοη.. ἰϑας τπὰ ἀτϊησοηᾷ 
γ Δ ηρ6η.. ἤπαάοῦ βοὴ. [ον . 5. ϑο μα του χὰ δοόρῆ. Οἰά. 
1287. κῦμα χερδαῖον ἀἰδ ΕἸ]αΐι, ἀθογ ἰοὺ αἴθ εἰρθηῦ- 
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65 καὶ τῶνδε καιρὸν, ὅστις ὥκιστος, λάβε. 
κἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσχόπον 
ὀφθαλμὸν ἕξω, καὶ σαφηνείᾳ λόγου 
εἰδὼς τὰ τῶν ϑύραϑεν, ἀβλαβὴς ἔσῃ. 

ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ, καὶ πολισσοῦχοι ϑεοὶ, 

ἴἰοη6.. βοπᾶδσῃ εἶπε διῇ ἄθπι 1,8πᾶ6. 8. Ζῃ Ῥτοπι. 882. 
ὕερεν κῦμα 8. δὰ Ῥεῖβ. 87. ΑἸά. υπὰ εἰπῖσβ δηάθσγε 
χερδαίου. 

Υ. θὅ υπᾶ εΥἸρτεῖΐε (θεπαΐίζε ) μΐογσα ἄθπ τϑσμέθῃ 
ΑὙρΡΘΒΌΙΙΟΚ., ὑγειοθοὺ ΘΕ 5ΟΒΠ6}} ἰδέ (γῦρο ῃς}). ΟὐΘΓ: 
αἴθ (εἰοσεημοῖξ, ἀϊθ βῖοι αἷν ἃπὶ δβέεπ ἀδγθιοίεί, ἀϊθ 
οὐβίθ Θβ]εσεπμεῖϊί, 5. Ρεῖβ. 819, ϑορῃ. Οἵά. 844, Δίδίμ. 
Οτάπιπι. 8. 445, ἃ, 8. 46:, 5. 88, τῶνδε, ΑΙά. υπᾶά 
Ἀηάογα τόνδε, τ '. ἄδη βοβοηνναγβοη Ζεϊξρυμκί, ῃῖοδξ 
ξϑηΖ ὅθε]. ὅστις, ΒοΡ. ἀπά εἰπῖσε ἃπᾶοτε ὥς τίβ, 
νεῖ Ῥγοπ. 471. λάβε, γἹΘ ]}οἱομὸ τ μα ΟΣ λαβὲ, γΈ ΓΕ]. 
Αὐκδάϊοβ Ρ.- 148 ἔξ, τὸ δὲ λάβε καὶ ἴδε παρ᾽ ἡμῖν 
μὲν βαρύνονται, παρὰ δὲ ᾿Δττικοῖς ὁξύνονται ; ἄοοῖ 
Ππάοί ἰοῦ λάβε ἔπη. 195. Εν. Οτεβί. 1138, ΗἸρροΙ. 

1431, τὰβ. Ηδγακὶ. 626. ΑΘμπΠοἢ Ἐπαγ, ΡΒ, δας. 908 
παιρὸν λαβόντας. 

Υγ. 66 κἀγὼ, 5. τὰ Υ. 36. ἡμεροόκόπον τυδγοπὰ 
ἂς5 Ταροβ βρᾶμοπά, ἀὰ ἀδβ ὈΊβθμον Βγζ! 6 ἸΠ ἢν ἀ65 
Νδοδίβ σϑβοβθμθη τὰ (8, Ὗ. 29}, 7εἰχίύ δΌΘΓ εὖ 
Τὰρ ἰδέ. 

Υ. 67 ὀφϑαλμὸν ξξω νδ ὑἀπβοῦ: ἰο ὙὙ1}} εἰἷπ 
Αὑρα ΒαΡθβη, ἃ, 1. ἴον 1] οὐ Βαῦθπ. καὶ ὑπά 80. 
5. Ζὰ Ῥτοπι. 279. σαφηνείᾳ ΒΟ, τπϊΐ εἰπίρεμ ὕγκυπ- 
ἄεδη, σαφηγνίᾳ ἀϊς ἀθτίρεπ. Νίαπ Καπῃ Ζυνεϊ θη. 

Υ. 68 τὰ τῶν ϑύραϑεν ἀϊδ6 {Ππέργπεβηιαπροπ ὑπὰ 
Ναίβυθρείη ἀογ Ἐεϊπάς, νεγρὶ. Υ. 175. εγ ϑ'ρᾶμον 
80. ὑπά χυρίοϊοι ἀἷς Βγρεογβομαί, ὑπὶ ἀΐθ ϑίδαΐ Ζζὰ 
νογί ποι σθη. 

Υ. 69 νἱνιᾷ ἀυτοι ἀΐε Ὑγοτίες οὖ Ζεῦ τὲ καὶ Γῆ 
Ηϊημοὶ ὑπὰ Εγάς δηρσογυΐοη, ἐᾶ Ζουβ ἄθπ Ηϊπηπιεὶ, 
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10 ᾿4ρά τ᾽ Ἐριννὺς πατρὸς, ἡ μεγασϑενὴς, 

ας ἀϊο γάρ τορυββθπεγί. ΟοΓΒ]. Ἐπ:. Ῥμοίῃ, 1297 
Τὼ Ζεῦ, ἰὼ Γᾶ, ἘΠ. 1177 ἰὼ: Γᾶ καὶ Ζεῦ, ππ5 σὰ 
ῬοΥ5. 491. πολιόδοῦχοι ϑεοὶ Τωδπάοβροί οι ίθη, 4186 
ἴπ ἜΠΟΌδΙ οἰποῦ νουζὰρ! ἤθη Ὑ θμγυησ σοηϊοίβοη. ἀπά 
ἢπη οὐβίεῃ ΟΠουροθδηρα, 50 νυῖθ ϑορ!, ΟΙά. 159 Π πὰ- 
τηθηΠο0ἢ δυΐροίηνυ νυογάθῃ, 

Υ. Τὸ υμᾶά ἀἷ6 ΕἸυοπρδέίπ ΕὙΐππγς ἅθ5 Ὑδίθυβ 
(αἰς ἀὰ δυ 465 Ὑαΐεγβ βϑεϊίθ βίθηβδύ ὑπα ρ]θιοβᾶπὶ ἴπ 
δοίποιῃ Ὀιθηβίθ θ150). αἷθ στοίειμδομίσο, ΟἸάϊραβ5. πᾶπι- 
1ῖο Βαίίθ βεῖπθπ Ναπηββέαιηιη νου υομέ, δὺ5 γούζννοῖ- 

ξε]υαησ ποῖ Εἰ Κοππίηϊβ βϑῖπου ΒΙαἰβομδπάθ, 5, Υ, 760 
-- 7138. ποῖ ϑόρβοκίεα ΚΟ]. 414 Εἴ, 1355 ἢ. νυ8ῖ} 

ἘΠΘΟΚΙο5. πὰ ῬοΙγποΙκοα ἴῃπ.. 8158 1ῃγοη δίου, τηϊῦ (6- 
γᾶ] ἂὺθ ἄδθπὶ αδίουϊαπᾶθ νουίχσϊοθοπ ΠΒαίίοπ, ννογδυΐ 
δυο Υ. 766 πηβοῖο5 ϑίΐοκα ὨϊηζΖανγοῖθοη βομοϊπέ, πᾶ 
τη ἀ16 Ἠουγβομαῦς Κυϊορ ἐὐηγίθμ, Απάθγθ ἔἄγοπ ἃπάθυθ 
Τύγβϑομθη 8η, 8. δἰ ο κοῦ ἱπ ἀθυ Αθβοῦυ!. ΤΎΠορὶο 5. 968 
Σ, ΚΙαυβοη ἴῃ ἀδγ 8}1σ, Θομυ!Ζοιίθπρ 1890, 9.6 ΑὈΤἢ, πο. 
146. 5. 1189 ἢ Ῥεῖ ΕἸ πο ΔΌΘΥ ὙΥδῚ αἸ βου: 445 ΕἸβοη 

50115 ἀα5 Εθ6 βϑίπου ϑ'ῃπ {μδῖϊοη (ΟΥ. 709 1, 767 
1. 799 ἔ, Ὑαϊοκοπᾶγ ἀπᾶ Ναί μϊᾶ σὰ Εἰππιν. ῬΒοῖπ, 68). 
ἃ. 1. ἀὰ5 Οαβομίθομέ 465 Οἰάϊραβ 501186 νογσί νυθγάθῃ, 
ὑπα Ζυναῦ πὶ Καπιρία ὑπὶ ἀδὰ5 νἂίθυ!ομο Βνθε (ΑΥ̓͂, 672 
2.ὕυ. 4,)ὴ. 1᾽Ά6 ογδη]αβδαησ ἀ65 ΕἾΧΟΝ. πᾶσ ἴπ ἀθ1ῃ 
ϑδιάοκε ΟἸάϊριιβ δΘπδυοΥ, ΠΡΘΘΘθ6η γγογάθῃ βΟγη; 8. 
͵6άοοι χὰ Υ. 767. [π ἀρὰ Ἐριννυς οὶ ᾿ἀρὰ ἀϊς 4}1- 
ξοπιοῖπο, Ἐριγνυς ἄϊε θεβοπάογε Βεποηπαηρ, τππᾶ δἰβῖομ- 
581ὴ Αρροβίίϊοπ ἄδζι, νϑγρ]. Υ, 1042 Κῆρες Ἐριννύες. 
ΑδΒπΠοῆθΒ Ζυβδπιηηοπβίθ!απσθη εἰπὰ Παλλὰς ᾿4ϑήνή, 
οὔον Νίκη ᾿Δἀϑηνᾶ Πολιὰς (ϑορι. Ῥμὶ. 184} υ. 8.3 
5. 800} ΥΘΙΟΚΟΥ ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 40. Απάργοβ. 5. Ζὰ ΗΙΚ. 
699, Οϑορῖ, Αἴὰβ 628, Απί. 929ζ, ἴγερεν ἀϊθ γογθὶη- 
ἝΞ ἜἘριννυς πατρὸς 5. ὑπίρῃ σὰ Ὗ. 70. ἘίθοΚ 65 
ἤδη σΖὺῦ Ατὰ. ἀδίβ δἷβα ἀοσ ϑίαδξ πιομύ βομδάθη τπῦσ8.» 

δ οἰ σμβαιη 815 βοθδάθ 516 ἴῃπιὶ ἀδππ δυο πἰοῃῦ, ἴεθοῦ 
τὲ καὶ --- παΐ ----ι τὸ 5. τὰ ῬοΥβ. 914, ἅδθεοσ ἅδη Ατὐ- 
ἘΚΕΙ τοῦ ἄἀοπ Νιοιιϊηδίινιβ οὶ Αὐδυιίαπσοηῃ ἀπίθη χὰ 
Υ. 122. 

2 
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μή μοι πόλιν γὲ πρυμνόϑεν πανώλεθρον, 
ἐκϑαμνίσητε δῃάλωτον, Ἑλλάδος 
φϑόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους, 

ν. ΤΊΙ Η, τοιέθέ πῖσ αἰ ϑ'έαδέ νυθηϊσδίθπβ γῸπ ἀοΥ 
ὙγυγΖοὶ δὰ5 σδη2 ἀζουξίῦγέ (ἀαΓ5 εἴθ γσὸπ ατυπα 85 σ8Π2Ζ 
Ζευβίογ νεῖγα}) αὐτοῦ ΕΟ οσπρ πἰομέ 815. νγϑίοῆθ Ηθ} 185 
ϑργδοῆθ τράθέ. ὑπ ἀϊα Πεϊπήξομθπ Βεδδυβαπσοη. ἴπ 
γὲ Πἰδσὲ, ἀαΐβ Εδθοκίος Κοῖπε σἄπζομο ϑίγαοξι σΚεὶΐ 
οὐνυαγίεί. πρυμνόϑεν διοϊίβθ πιρῆγ : τὸπ Οατγυπᾶ 888: 
58η2 ὑπᾷ ρᾷγ. υϑῦρ]. Υ. 10:38. Και πηδοῖ. Ηγπη. δυΐῖ 
θεῖ. 85. νῖθ πρέμνοδβεν, ἄδάσερεὴ πρύμνηϑεν ταθῆγ: 
γῸΠ Πἰπέρθῃ 6. συεγρὶ. ἤομῃ. 1|. 15. 716. Εγῖππα θεοὶ 

Αἰδεπαὶ. ὙΠ. ρ. 9288. ἃ, Ατγαί. Ῥμῃοΐη. 3548. ἄἀοοῦ 345 
ἀαΐῦγ πρύμνοϑεν. ἨἩΐεγθο ρσεομόγέ δυεὴ εὐπρυμνὴϑς 
ΗΙΚ. 98. τὐπίεη Ὗ. 751 Καππ πρόπρυμνα ὥδθετ Βοτά 
υπὰ νὸπ Οτυπά δὑ5, νἱἷθς πρόῤῥιξα, προϑέλυμνα, 
Ὀεάθυίεη. πανώλεϑρον ἰδὲ ρτοϊεράβοῃς ἔῶς ὥστε 
πανώλεδρον γίγνεσϑατ τὰ ποίπιθη, τψεγρ]. ἀρᾶϑπι. 
8629. δῃάλωτον, σεν... δηϊάλωτον,, νυὰβ εἰπὶρϑυιηαίβθπ 
γουμοιαϊσί νγογάθπ Κϑπη., ὙγῈηΠη τπ8π (85 ύοτέ ἀυγοῇ 
αἴθ. ϑυπιΖαβὶβ Υἱευβυ δὶς Δ ΒρΥομς. 5. Υ. 960 δάων, 
Ῥεῖβ. 2974. 278 δάοις, ΟΒοερῆ. 868 δάων, 6921 δηξοτόιν 3 
δυοῖ ὑπέρ Υ͂. 114 φορᾶς δε ἀρήων, Ῥεῖβ. 85} Θρῃ- 
κίων, Ἀςσ. 642 Θρήπιαι. Μεδγ Ζὰ Εππ. 1011. ἙἝλ- 
λάδος φϑόγγον χέουσαν ντεϊοιε ἀϊε ϑργδοῆβ γοὸπ Ηεὶ- 
185 (ἀββ. εἰσεπίοῆθη Ουιθομαπίαπαθς οἢπα ἀθπ Ῥεϊοροη- 
Π6505} ἄθεν ἴβγθ Πῖρρϑπ βίγόπιθη ἰδκύ ; ἀδῆθν Υ. 158 
πόλιν δορίπονον μὴ προδῶϑ᾽ ἑτεροφώνῳ, οἱ, ὁτρατῷ, 

ΥΥᾶ5 δοῦ ὉΪ05 δ αἷβ Ῥιδιθοινγβοθάθημοῖς Ὀοζιθπέ 
ὑπ ἄθπι ϑ:ππθ πϑοὴ (ὔγ ἔσο πα βιεμέ, γεγρ]. ΗἸΚ. 942 
ἀλλοϑρόοις, ΑΕ. 1178 ἀλλόϑρουν πόλιν, ϑορῇ. ΡΊΝ].. 
5640 ὁ δ᾽, ἀλλόϑρους, Αἴξοι. ΟΒοερῆ. δὅ58 φωνὴν 
οἴδομεν Παρνηδσδίδα. Ε|1|65 βέβῃξ ΕΘ ταϊῦ δἤγο ποὺ 
ΝΝεθεπθοάθαΐζαπο, δἷ5 δ᾽. ἀθγ ΒιΙάππσ, ἀπά νυδῃγξομοίπ- 
Ἰιοῖ ὙὙ}1}} ΑἸσοῆγ!οβ θεᾶυῆσ. ἀΐθς Ῥεοροηποβῖον σουκίεῖ- 
ΠΕΥΠ. χεῖν ΟἰοΥ νὸπ [ϑυΐθη ὑπᾶ Υογέεδη., 5. ἀϊα ΥΥ̓ ὅΓ- 
ἰεγθὔομεσ, δόμους ἐφεστίους ἀϊε Ζὰ τπιεΐποιη Ηδογάθ, 
πηθίπθιη Βεβιίζα ρσϑῃδιίσοη, εἶἴρθπεπ αερᾶπάβ, νψϑγρὶ. 
Αξ. 829, Ευν. ἈΠε5. 201; διοὴ υἱθ!]εῖομέ ϑορ, Ὑτϑοὶι. 
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ἐλευθέραν δὲ γῆν τε καὶ Κάδμου πόλιν 
70 ξυγοῖσι δουλείοισι μήποτε σχεϑεῖν" 

γένεσθε, δ᾽ ἀλκή. ξυνὰ δ᾽ ἐλπίξω λέγειν" 
πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει. 

ΧΟΡΩΑΓΟΣ. 

ϑρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη" ότροφ. ά. 

206. 5. ἀῦοι Ζὰ ἀσ. 417. Εθοῃ δ0ὸ νυἱγά ἑστιοῦχος 
δεῦτδυομέ, 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 0. 

Ὗ. 7ά νεγθὶπάοί δὲ, 5. ζὰ Ῥύοπι. 0644, ΑἸά. υπᾶ 
Οχίοτά. ἐλευϑέραν τε γῆν τε. Ὅεν ἀεδηϊάνυς Κάδμου 
δεμόγί βουνοῦ! σὰ γῆν 815 ξζὰ πόλιν, 5. Ζὰ Ρύομι. 1017, 

Υ. 7ὅ δυγοῖσι δουλείοτόι., ἀπά. δουλίοιόσι. Βεῖάα 
ΕὉτθη 5ἰπα συΐ, 5. ϑοιννθπκ ὑπὰ ΒΙοιηῆθ!α χὰ ἃ, (0: 
δύο ρδπ. 1199. ΒοΡ. ὑπά ἀπάογε Ὀγκαπάθη φεύγλῃόε 
δουλείῃσι, ὙΥΒ πος πϑομβδίθῃξ: ὕδου ἀϊθ Βουη 5. Ζὰ 
Ῥγοπι. 6. μήποτε ὄχεϑεῖν (ξεν. ὀχέϑειν, 5. δὰ ΟΒΟΘΡἢ. 
830) Καππ πιᾶπ [ὃν μήποτ᾽ ἔχετε οἄεγ ὄχῆτε πϑῆπιθη, 
ἀὰ ἀον Τπῆηϊνιβ ὈΙβνυθῖ θη ἐγ αἴ8 Ζυγοῖία Ῥούβοη Ρ[α- 
ΤΑ] ἄἀθ5 ἱπηρογδίϊνυβ βίθηΐ, σὑϑγρὶ. ϑορῃ. ῬἢΠ. 1080 
ὑμεῖς δ᾽ ὁρμᾶσϑαι ταχεῖς, Αἴδοι. ΗΙΚ. 9569 σέβεσϑατ, 
Οδόθρα. 3038 τελευτᾶν, ἔπη. 994 ἢ. κατέχειν ἀπὰ πέμ- 
Ζειν, νἱϑ οι δυο ἀδ5. Υ. 680 αἰδεῖόϑας, οἄδὺ 6β 
15ϑί ἀογ [πῆπινυβ ἀθ65 ΕἼΘ θη: ὑπά ἀδΐα ΠΥ πο δα]ίθξ 
([655610}., νγοζὰ πιᾶὰπ ὑμᾶς δὺ5 ἐκϑαμνίσητε σὰ ογρᾶπ- 
Ζθὴ ἢδύ, 5. Ζὰ Ῥγοπι. 3537. 7606 Γ ἀἴθϑεη θγασοῃ ἀθ65 
Τηδηϊθναυβ 5. ΒΙοιπῆ 6] ἃ σὰ α. 5... Μίας(ἢ, ασπιπι, 8. 547, 
δύο ἀπίοη Ὗ. 2355, ΗΙΚ. 129 ΕἾ --Ξ 159 Ζ΄.,, ΟΒοερῖι. 
οὐ 0 718 δ᾿. ΒΌΡΗ. Οἷα. 190’ ἡ, 

Υ. 16 ἀνύοκε δὲ ἄθῃ αδροηβαί δὺβ Ζ1 ἄθπ γος 
Βογρϑιιθπάθῃ πεσαίϊνοη ϑϑϊζοπ, ξυνοὶ ΟἰΘ πιο πβϑιηθ 5, νγὰ5 
Ζὰ ὑπβούθῃ ἀπά δυθγοιῃ Βοίβίθδη ἀϊθπί, {Ποῦ ογ γένεσϑε 
δ᾽ ἀλκή 5. τὰ πῃ, 417. 

Υ, ΤΊ ἘϊθοκΚΙο5 ἴῃ αἰα Βυῦρ Ζυγῦοκ, 

Ὗ. 78 Ῥορίπης ὅθ υυϑῃγβομθι ]ο ὁποράδην (8. 
Ὗ. 118, “τὰ ἔπι, 135} αδυζίγχοίοπάθ Οἤοῦ, εἴ οσ ἴπ 
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μεϑεῖταν στρατὸς στρατόπεδον λιπών. 

αἷα Οὐομοβέσα οἰπζιοῆέ, δυΐ ἀογ Βθνπε εἶποη 805 Υἱσὺσ 
ΑΡϑοβηϊέίεπ θοβέθῃθπάθῃ ἅδξϑπσ, [πὶ οὐβίθῃ νεγσκῦπαθῃ 
ἴα ἀτεὶ Ηδυρίρουβοποη ἀθ5 ΟΠΟΥΒ. πᾶ οῃ ἀϊς ΟΠΒοΥ- 
ΤΟΙ γοσῖη (αἴθ παᾶπηίοῆθ., ἀϊθ6 ΟΒου του υουβίβ]θπᾶα 
ῬΘΥΒΟΠ}) πὰ 416 ΕἸΒγογππθη ἀθὺ Ὀεϊάθη Ἠδὶθομγο, 
αἴθ Απηβῆογαπσ (65 ζειπα!!οῆθη Ἠδογθθ: πὶ Ζυγεϊίθη 
νγοπάδέ βἰοῆ ἀ6ΥΓ σᾶπζο ΟΠΟΥ ξἔυ[5 8} σ΄ 8ἃπ ἀ16 Οδίξετ, 
ἄογοη Βἀκϑυϊθη αἰ Βάμηθ Ζίθγεπ, βῖθ ὑπὶ Αθυγεπάπηρ 
ἀογ Οεἴδην Ὀιςίοπα : ̓πὶ ἀγϊἐΐεπ ννεπάθῃ ἀἰθ ἀγεὶ Ηαυρύ- 
ῬΘΥΒΟΠΘη ἴῃγα ΑὉ που Κβϑιηκοὶξ νυιθάεσ δυΐ 416 [ὐπέογποϑῃ- 
ἹΠΌΠ ΘΠ 465 Ἐεἰπάθβ : νγοσϑὰξ ἄβηπ ἰτη νἱθγέθπ ἀ6ΥΓ σϑηΖα 
ΟἸοῦ ἀϊ6 δέξου. ποομιηδὶα ἴπὶ ΑἸ] σοιπεῖποη τἀπὶ Ηδ]α 
δηγαξέ, Ὁεθου ἅδη] οῆθ ΟΠογροβᾶπρα 5. Δ ΓΙ ΟΠΟΥ Ζαὰ 
Επιῃ, 1358. ΤύροΥρ Π5 τηὰἹβ Ἰη8η 510} ἄδηκοη, ἀδαΐβ ἀδΓ 
ΟΠΟΥ νοὸπ ἄδθη Υ. 68 δῦρσεσδπσοποη Βὔγρογπ ἀπίογνγεσβ 
ἀδ5 ἱπὶ ΤμᾶσοΥ ἀ6Γ Ἐξεϊηάβ Ὑουροΐδ!]θπα τηϊΐ ΚυγΖοη ΥΥ οΥ- 
ἕεπ εοὐΐδῆγοπ δαΐ, Ὑῦῖθ Πῆδπ Ὀοβοπάθυβ δὺ5 Υ. 117 1 
εὐβιθί, ὕδεθε ἄθπ ὉΠουτγο ΤοἸεβέεβ 5, α16 ἘΠη]οἱ-- 
ἕαηρ. ϑρέομαι, εἰπῖβθ. ,“Ξρεῦμαι » πᾶ ρίαίί μεγάλ᾽ 
ἄχη ἅἀπάοτε μεγάλα τ΄ ἄχη. 

Υ. 79 μεϑεῖτα! 65 ἰδέ δυΐσορσοομοπ.Ό Ζ0Σ Ὑ6γ- 
Ὀϊπάυπρ' Καππ πιᾶῃ γαὶρ εγρᾶπζεμ, 5. Ῥτύοπι, 275, 568, 
587. 8160. 109, 420, 571, 878, 8683, 633, 680, 

108. 1775. 819, 8351, 910..1018. Ῥεερ.. 119. 8598: 
ὅδ, 725. 948. 960, ΗΙΚ. 4. 71, 94, 195. 194, 
908, 907, 992, 371, 518, 686, 646, 704, 706, 
1192. 721. 141. 801. δῦῦ., 8δος; 907.» 911}. 1000. 

1014, 1017, 1038, Αραιι. 36, 101], 316, 379, 481, 
499. ὅδ. ὅδὅ87, 626. 661]. 797. 900. 904, 929, 
940. 1018, 1028, 1054. 1097. 1195. 1188. 1192, 

1392. 1370. 1402, 1435, 1541, 1645. 1697, 1648, 

1662, ΟΒοερῃ. 94, 48, 68, 964, 497, 469, 5038, 
δὅ91. ὅ84. 6129. 751. 777. 1823 -ξἴς 198. 846; 855. 
8ὅ8, 880, 886, 891]. 893, 964. 969. 1004, 1017, 
1025, πω. 96, 192, 1435. 159. 159, 948... 958. 
ΘΙ. 568. δ 649, 668, 694, 704, 184, 128, 780, 
188, 820, 1029. 

᾽ 
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80 ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας" 
αἰϑερία κόνις μὲ πείϑει φανεῖ- 
σ᾽, ἄναυδος, σαφὴς, ἔτυμος ἄγγελος. 

ἨἩΗἩΜΙΧΟΡΙΑ͂. 
ἑλέδεμνας πεδί᾽ ὁπλοτύπος ἄἀντιότ. ὦ, 

Ὗ. 80 65 5βίγδιπέ χδῃϊγοϊοῦ ἄοτέ (ἀλμογ}) ὙΟΙΚ νοῦ- 
ΔΠοΙΙοπᾷ Ζὶ μοβ5. ἴσερον ῥεῖν 5. τὰ Ῥεῦβ, 87. ὅδε 
(5δο ΒοΡ. υ. 8.) ἅα, ἀοτγί; 5. ζιι Ῥγοπι. 949 5 αἷα 1,65- 
τὲ ὧδε οἄεν δ᾽ ἢ ἰδ ρεσθὴ ἀδ5 τε ῖβοις. τπηᾶ 85 
Αϑπάργαπρ οὔθυ δὺ5 Ὑογυυθοιβείυπρ ἀοΥ σ᾽οίοιθη Ο- δα 
επίβίδπάθη : ἄοος Καπη ᾿πᾶη οὖδε (ΑἸ4. ὧδε, νγὰ5 νἱ6]- 
Ιεἰοδύ οἷπ Θυυοκίοῃ!ον Τὰν ὅδε 150} γνογίμοϊάϊσοπ, ὑγθπῃ 
Ἰῆᾶῃ λεοῦθ' 415 εἰπβυ!θῖσ ἀυχοι ἀϊθ ϑ'γπἱζθϑὶβ Δηβιθῃΐ. 

ν. 81 Εὶ αἰϑερία Βοοῦλ ἰπ ἄεγ Τα Πϊοσαπα.. 81 
Ἡϊπιθὶ, Αὐξ οἷπα δπάθγο ὕγεϊδβα Κοπηίβθ ἀοὺ ΒΟΥ νοι 
βϑΐηθιῃ ϑίαπαρυποία ἃτ5 Τρ! οι ἀἄθπ δία πΙολύ 56 [θη. 
Ζα ἄεγ Θέ] Καππ τπᾶπ νϑυρ]οίομοπ ΗΠ. 172 δρῶ 
κόνιν, ἄναυδον ἄγγελον στρατοῦ; δυο πηι. 240, 
Ασ. 484 Ε΄, Επιτ. Ηΐρροὶ. 1076 ., ὙΒοορη. 5661 ἄγ- 
γελος ἀιράδογγος γοῖὴ ΕἸ ΘΌΘΥ, Βειθρῖοιε ἀμηλομοῦ Οχυ- 
Ἱηοχᾶ 5. Ζὰ Ῥγοπι. 882. 

Υ. 85 ΠῚ Ῥαυνογηϊομίθεηα, Ἐπ άογ ( Βααξο! ἀ6γ } πᾷ 
Ἠυΐδη βομ!ασθπμα, ννὰβ πᾶμπογέ (Ὀυϊηρσε) 65. (ἀδ5 Βοϊξον- 
ψῸ]Κ}) τοὶ ἀοίδθο ὃ 65. Ηϊεσέ, δ5. Ὀγαιδύ ἀθο. (ἀδῇῃθγ}) 
Εἴθῖοθ ἄθπη ἀπνυι θυ  ] ἢ 6 πὶ θΕΓρ ΒΟ ασοηάθπ ὙΥ̓ΆΒΒΘΥ 
(ἄθι δῃ ΠΟ Ιβοθπ ΔηΡΥΙΙΘ πάθη Νίθογνν 5567). ἑλέδεμνας 
ἰδ Ὑυϑῃγβ ἢ θ πο σὰ Βοῃγοίθθη βίαι ἐλεδεμνας ( ΒΟ0Ρ. 
ἐλὶδεμνας, Ἀ6ρ. Ο ἐλαδάμνας). ὥννδυ νυἱγὰ ἐλεδεμ- 
γεαὶδ γοὸπ ἄθη ϑομο)αβέεπ ἄυγοῖ ο ἐλαύνων παὶ διεγεί- 
ρων τῶν δεμνίων υπᾶ ἐλαύνων ἐμὲ ἐῃε τῶν δεμνίων 
καὶ οὐὖκ ἐῶν καϑεύδειν, φόβον ἐμβαλὼν, πᾶ! 6 
λεὼς πρόδρομος ἱππότας, οὔδοτ σὀτρατὸξ, οὐκιᾶτέ, πὰ 
65. Κῦππία δ εγάϊηρα Ἀπ νυ 56 ῃ, νγῖς φυγαϊς, λ- 
λὲς ὰ. ἃ.. διοὶ ΘἰοἸρ νι ίβθῃ αἷ5 Νεθϑηΐοσια ἔὔγ ἐλε- 

- δέμντος ἄυγονθ. φυγόδεμνος υπᾶ οροδεμντοὶς νογίμεῖ- 
αἰσέ, πὑπὰ νοπὶ αἰΐεπ ἔλειν (ἐλᾷν.) δϑξοιοἰίού υγθγάθη, 
σούοι Υἱθ!]διοιύ Ῥγοια, 436 προὐδελεῖν υμὰ ῬοΥβ. 989 
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τί χρίμπτει βοᾷ: ποτᾶται, βρέμει 
85 δ᾽ ἀμαχέτου δίκαν ὕδατος ὀροτύπου. 

΄ 

ὠρχέλειος Κῦπιπιξ ; Δ]16ἷπ 41165 ἄϊθβ ἰδέ βθβὴῦ ὑπυυδὴγ- 
5οΒϑίπΠοη. ἑλέδεμνας 5ἰεμὲ Γὔγ ἑλέδεμας τηῖϊΐ ἀε5. γεν5- 
Τηδβε5. ὑγασοη Εἰπροβοθοθαπθη Ψ, νὴ ἱπ Ἐρήδεμνον, 
πωλοδάμνης α. ἃ. (5. Ζζὰ ΗΚ. 873}, υπᾷ ᾿ἰδύ ρσεθιάοί 
νὰ ἑλένας, ἕλανδρος, ἑλέπτολις Ἀρ. 676. δέμας 
᾿ιαῦ ἀδυῖπ βεῖπθ ογβία Βοδουίιησς Βᾶὰ., ἀπά Ῥοζοϊομπε 
ἀϊθΘ Απίαροπ ὑπά Απρῆδηζαυηρθη ὑοῦ ἄθν 5ίαάξ, νῦῖθ. 
δυο ἢ δέμειεν ρσείαπάθη νυνᾶ. πεδιοπλοπτυποξς, νυθ] 68 
ἄυγοι ἀ16 ϑ'γηϊζοβὶς Γὰησυ! ῖσ βου Κοππίθ ΠΕ ἀδππ 
ἄδεπι Νεθίσυπι πῖομέ δπίσορθη Ὑγᾶγθ., ΠΗῈ ΓΒ ἀοοῖι ἴῃ πεδέ᾽ 
ὁπλοτύπος (τνομ ὁπλὴ) {μ6 115 ἄθ' σοπδῦθγαπ τπηθίνβοιθα 
Ἐπίβργυθοδαησ., {Π61}5 ἀοὺ ἀπρονυδῃη! ἤθη. ἄθπὶ Κοιηϊ- 
ΒΟ ΘΠ 510} πᾶμογπάθη ἀνθ ΟΠ θη “ἀυβδιμπιθηβθίζαπρ: νγ6- 
ξεπ γον  Πἀ6] νυογάθη. Ζυμππαὶ ἀδ κτύπος υπά τύπος 
1Π ἄθη Οὐοπιροβἱεῖ5 οἵὐ γογυυθο δ! νεΣῖγά, ννῖθ Ζ. Β. Υ. 
8ὅ ὁροκτύπου υπά ὀροτύπου. Ὅεν ᾿Αἰὐφομλοξεγίω πεδία 
δῦ νοπὶ ὕθυθα ] 6 Δομδηρὶρ,, 5. Ζὰ Ῥεοπι. 906. τέ Νεα., 
ὙΥΟΥΔΙ5 τὲ, δὲ, ὠτὲ, ὠσὶ, τ΄ ὠτὶ, τ᾽ ὠδὲ ἀπά ὥστε 
δεννογάθη ἰδέ, υϑγρ]. Υ. 102, 141 υ᾿ ἃ. ίδῃ Κῦπηίΐα 
800 ἢ ἀδ5 ᾿παοβηϊίιπι τὸ ἰπ ἀθγ Βοἀθαξαπρ: βἔνναβ Β6- 
ἀεδυΐεπάοβ. Εἰπύβομειάθπάθβ, οἰπβθίζεη, 5. Ζὰ ἀρ. 1396, 

ϑόορΡη. ΕΠ. 298. Ττδοῖ. 866, Οἷα. 1446. 1460. δυο 
ππίοπ Ζι Υ, 1053. χρίμπτει μδθ6 Ἰοῖ 5βίαίέ χρίμπτεταῖ 
(ΒοΡ. υπά Υἱοί. τ᾽ ἐγχρίμπτεται), νὰβ ρϑρεὴ (85 
ὙοΥβιηδίβ ἰδέ, ππὰ 8δὺ5 ἄδθιη τηϊβυουβίδπάθπθη ἀοέϊναπι 
Θηίβίδπάθπ Ζὰ βθύπ Βομαϊπηί, σεᾶπάογί. ἴὔεθεν ἀδ5 Αοί- 
σαμὶ ἴπ ἰγδηβιεγευ Βεἀδιξυπρ 5. Ζὰ Ῥγομι. 714. ὙΠ α 
ΤΠ 65 1π ἱπγαπϑι γον Βοάθαυξαιμῃρσ πϑῆπηθη.. τηϊΐ ἕο] σθη- 
ἄδπὶ ϑ'ππὸ: ννᾶϑ (νυϑγιπη, π᾿ ὙγΘ ΠΟΥ ΑΒ ΟΠ) παρέ 65 ὃ 
80 Κᾶπη τηδη ἀαΐαν ἔπγ, Ζοὸπ 156, Απάγοιῃ. 590, Αρο]ίοπ, 
ἈΠοά. 8, 1286 δηξάμγεπ, βοᾷ (δπάθτε βοὺὶ) ἰϑὲ θϑΐϊ- 
γυ5 ἯΣ Ὗ, 88 υμᾶ πίοβέ ἀγιἐίθ Ῥϑύβοῃ ἀε5 Ὑεγθ]. 

ποτᾶται ὈεζΖεϊομπεέ, νυῖθ ἅμη]Π]1οῃ65 οἵδ. αἴθ Κ΄ οθπο 1 6- 
Κεὶί. ὕεθει βρέμειν 5. πὰ Ῥίοπι. 421, δὲ νευθὶπάθέ 
ἤδη ϑαίζ, πίομέ ἀΐθ Ζυγαὶ ὕεῦθα.. νγθιοῆθ οἢπα ψεγθὶπ- 
ἀυπρθρανεϊκοὶ βίθῃθη,, 8, Ζζὰ Υ, 606, Θο δέβμξ δὲ πδοὰ 
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ἰὼ, ἰὼ, ἰὼ, ἰὼ, ἰὼ ϑεοὶ 
2 2 ΄ ᾿ ᾽ , 

ὅεαί τ΄, ὁρόμενον κακὸν ἀλευδατε. 

ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ. 

βοᾷ ὑπὲρ τειχέων ότροφ. β΄. 
ὁ λεύκασπις ὄρνυται λαὸς εὖ- 

ἄεπὶ Ζυγεϊίθη Αἀϊθονιπη Ομόθρη. 4921. Αδμη]οῖ βἐομέ 
δύο τὲ, 5. ζὰ Ῥγομι. 4938. ὀροτύπου Νῖεα, υπᾶ εοἰπῖσα 
δηάογα Ηδπαβομυϊξίθι : σον. ὀὁροκτύπου ρορθῃ ἀδ5 
γεγρβιμδίβ. 

Υ. 86 Βαρεοῃ ἀϊθ τπθϊξέδη {Πυκαπᾶθη οὴ νἱθυπιαὶ, 
δἰηῖσα ἀταὶ- οὐδ Ζνυγθιιμαὶ. [Πδρουμβαυρύ Ζεῖὶρέ βοὴ 
θυ Οἴου οἷπ ϑΘ'οθνγαηκθη, 5. σὰ Ὗ. 980, 998], 984, 

η80, 988. 990 ῬΈΡεβι. 996. 1098, Τ0.9.. Ασ, 4ς 

Υ. 87 ὀρόμενον, εἰπῖρε οῤῥόμενον, 5. ζα Υ. 110, 
ὕπερον λεύειν 5. σὰ Ῥγομι. 561. 

Ὑ. 88 Καπη ὑπὲρ τειχέων (πννεῖβυ!ῖσ.}) ΠοΙ͂Β6ῃ : 
Ἰθηβοῖίβ ἀοΥ Δίδμπουπη, νουσ]. Ήσοιῃ. ΠΠ|84. 18, 2968, Οάγ855. 
ΒΡ 95 υὔϑ 7.4 πιϑοθὺ. ϑθσηορας:. Ἀπορ ἢ. ΤΠ Θ:ΩΡΑ 
πελεύει τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου τί ἐότιν ἀπαγγεῖλαι, 
γἹο]]οἰοπ δυοῖν βορι. πὸ. 117 στὰς ὑπὲρ μελάϑρων :;, 
ὙΥΔΠ Β ΟΠ ΘΙ ΟΠ Υ Ἰδάοοι νϑυβίθῃῃς τδῃ 65: τοῦ (θβοῦνοῖ, 
ἀδ5 ὕθειν ἀ16 δίδαθυῃ μου ογανιηρέ, ννοάυγοὴ 416 ατὸϊθθ 

ἄδββθι θη Ῥεζοϊομπού νυῖγά. Αδμη]οῦ κβίθηῦ ὑπὲρ πιϊξ 
ἄἀεπι Οἰδηϊξίνυβ θυ. Ὀθβδοπάθυ 61 Ὑεγθῖθ. βοᾷ ἰιαΐ 
ας Ἰείσζία ϑ'υιθε σεσθθ 465 ἀαγαιῖ [ο]σοπάθῃ ὅο0- 
οδ]5. Κα. 

Υ, 89 λεύκασπις πὶ ΠΟΙ αυθῖσοπ, ὈΠπκοπἄθη 
ΘΟ] άθη., νοὴ ΕὰνΖ πϑιῃ]οῆ. δάυτος βοϊμθίηθη [0 16 
ΑΥ̓ΘΟΙΟΥ νοη δπάθγῃ ὙΟΙΚουβομαῖίθα. 416 ἀπηκίοσθ ππᾷ 

- Ῥοιῃηδῃϊία ΚΟΒ]46 ἰσιρθη, ἀπίθυβοῃιθάθπ Ζὰ μα θη; γΟΥΓΟῚ. 

Βοριν. Ἀπὸ 106 τὸν λευπαόπιν ᾿ἀργόϑεν ἐν φῶτα 
βάντα πανόαγίᾳ, 114 λευκῆς χιόνος πτέρυγι ὅτε- 
γανὸς, Ἐπε. ῬΒοῖα. 1106 λεύκαόπιν ᾿Δἀργείων ότρα- 
τὸν ίνο. θη. 8, 637 Αὐρο!οὶ οἰγροὶ δυῦ ῬΒοθρθαθ 

Ἰαιηρδαϊδ ἱπρίαυ, 5. Δ ο ἀπίοη χὰ Ὗ. 198. 
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900 τρεπὴς ; ἐπὶ πόλιν διώκων. 
τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ ἐπαρκέθσει 
ϑεῶν ἢ ϑεᾶν; 

ἩΜΙΧΟΡΙΑ. 
πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ, ἀγτιότ. β΄. 
πότερα ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; 95 

0ὅ ἰὼ μάκαρες εὔεδροι, 

ν. 90 εὐτρεπὴς Μεά.. ἈοΡ. υ. ἃ.. ἃ. 1, γὔπεϊρ, 
θεμομά. σονναπαΐς, οὐδὺ ἴπ συΐοῦ ογίαββιπο, δεγδίοί. 
6565 ἡβοῖ ἢπαᾶσδέ κοι δέξο Βεὶ Ἐπυστὶράθβ. εὐπρεπὴς 
ΑἸΙ4. ἀυπᾶ ἀΐε δτίρο, ἃ. 1. ἱπὶ Υδθπβοβιαοκο, ὕσεθοῦ 
ἄϊα Ὑευθοββθίθησ θεϊάον ὙΥΟΥΓΕΥ 5. ΒΙοιηῆοὶά χὰ ἀ. δ. 
διώκων Βᾶθ8Ὲ ἰορ Βεϊθομαϊίεθ ὑπὰ ἀΐϊα Οερεπβέγορῃθ 
σεᾶπάετε; ἄδηπ ἰδ 65. ἄυγοι ἀϊθ ϑ'υπίζεβιβ Ζυυθῖσυ δ, 
5. Ζὰ Ῥεῖβ. 994, Ἐπ. Κῦηπίβ 8ΌΘΓ δος εἶπα 'ἰπ ἀδθπ 
Τοχέ σοκοιηπθπ ΟἸοββα τοὸπ εὐτρεπὴξ 5ευπ: ἄδππ ἰδέ 
πδοὶ εὐτρεπὴς πίομέ Ζὰ ἱπίεγρυπρίγοπ, ἐπὶ πόλεν τοῖξ 
ὄρνυται σὰ γετθϊπάθη πᾶ ἱπ ἀδὺ Οἰεσθηβέσορηθ ὑυϑθγ- 
βοβοίη! οι δαιμόνων ἱπ δαιμονίων (γνεγρὶ. ΗΙΚ. 93, 
ἘΠ. ΑἸΚοβί. 1162. ἀπάτομι. 1988. Βακοῖ. 1386, Ησςὶ). 
1704} Ζὰ νουνύδπάεοίη. 

Υ. 93 Σ, γνοόῦ νγεϊομοη ΒΙΙἄθυπ πὰ, ὙΟΥ Ὑγθίοῆοπ 
5011 ἰομ πίθάρυἕβ! θη ἀοΥΓ Οοἰίμοϊίθη ὃ ὑοῦ ἄβθπθπ ἀϑὑῦ 
Οδίίοῦ πϑιθ τοῦ οὐοΥΓ σοῦ ἄθπθη ἀογ αδέξϊπποη. {960 68 

αἷς Αὐδβοβιηθοκυπρ ἄογ Βῦδπε τοῖέ (δίξευ }! ἀθυπ 5. νοῦ 
Ψ. 1. ποτιπέσω τοὶλξ ἄεπι Ἀσουδβδένιβ, νυῖθ προῦδπί-- 
πτεῖν ὑπὰ προδπιτνεῖν πιομέ βεϊίεπ. πότερα τοῦ ποτι- 
πέσω 806 Ἰοὶ εἰπροδείζέ, ἀᾶ 65 σύββεπ ἄεβ ψόσβεῦρο- 
μεπᾶάεη πότερα, υπᾶὰ νγεσθπ ἀεὺ ἄβμηιομεπ ϑ'γ]θαῈη ἴπ 
ποτιπέσω ἰἸεϊομέ ϑΌΞΘΘΙΆ556ῃ νγογάθπ Κοπηΐε ; γΕΥΡΙ. ϑορῃ. 
Ἴτδοι. 947 ἢ, πότερ᾽ ἂν, πότερ᾽ ἂν εἸβερα γα », πό- 
τερα τέλεα περαιτέρω, δύόκριτ᾽ ἔμοιγε δυστάνῳ 
Ό. 8. 

Ν,. 98ὅ δοὴ νυ! γοποπᾶθ ϑε!ρε (δέξου)! {6 068. 
εὔεδροϊ, ὙΥΟΥΔῸΒ τπδῃ ΒΟὨ]Ἰοΐβεπ Καππ, ἀαῖβ 65 βἰἐζεπάθ, 
πἰοὺ δέεϊοπᾶθ (ἀδύςογ 16 τυᾶύθη., νΌγς}]. σὰ Ὗ. 999. 
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ἀκχμάξει, βρετέων δ᾽ ἔχεσϑαι τί μέλ- 
λομὲν ἀγάστονουι; 

ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ. 
ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; 

ότροφ. γ΄. 100 

πέπλων καὶ στεφέων πό- 

Υ. 96 ὠἀκμάδε: 65 ἰδέ βοθα Ζεϊξ, οἷπα βοϊέπούβ Β6- 
ἀουΐιπσ. Οοἴξεν νυϊγὰ οὐρεμη) 50. σεργδυοῃί, βρετέων 
᾿δύ Ζυγεῖβυθὶς. δ᾽ ἔχεσϑαι (ΑΙ4. ἃ. ἃ. δ᾽ ἔχεόϑε, 85. 
ζὰ Ῥεγβ. 801) δδθ6 ἴοΐβ' δὰ ἄδθὺ ΔΙθυΖϑ! ἀν Ὀγκυπάθῃ 
αυσοποιηπηθ, πηΔ πϑοἢ ἀριμάξει πὸ ΤαγποραΒ αἷμ 
Κοιπια ρσοβείζί. Εἰπὶρο ὠρμμάδει βρετέων ἔχεσϑαι. 
Ὅξρευ ἔχεσϑατν το ἄδθιπ Οἰϑηϊίνυβ ἴῃ ἀογ Βεάδυίΐίαηρς: 
8 ονγαβ πᾶηροῃ,, δαξίοπ. 5. ΒΙοιηβθὶ ἃ ἀπά ϑρδηβϑῖιῃ 
θεῖ Ηαυρυ Ζι ἃ. 5ι., Μαείῃ. ἀυδιηπι. 85. 330. ὑπ5 Ζὰ 
ϑόορι. ῬἢΠ. 793, Οἷα. 882. διοὶ Αἴβοῖι, ἀρ. 1649. 

Υ. 97 ἀγάστονοτ 56ιν ΚΙαροπᾶ, 5. ζὰ Ετμῃ, 934. 

Ὕ. 98 ἰδύ 7) οὐκ νυῖβ ᾿πιπιοῦ ἄυγοῖ ἀϊ6 Κ πεῖορμο- 
Ποϑὶβ εἰπδυϊοῖρ., 5. Υ. 184 υπᾷ ἀδ5. ΒΙοπιῆο]4, ἀόπέ- 
δῶν κτύπον, ἱπᾶεπι ϑίεϊπθ ὑπᾷ Ψγυγίρθβομοββα 8π ἀἷβ 
016. ΔηρΥΔ Ιθῃ. 

Ὑ. 99 ἢ πιϊὸ ἄδθπ οννᾶπάουπ υὑπὰ ΚΥβᾷπΖθη ὙΥδΠῈ. 
{4115 πἰομέ Ἰοίχέ, νγυεγάθηῃ δῃ οἷπ ΕἼΘἤθη ὙΥΓ ἀπ5 Βα]έθπ Ἐ 
ἃ. 1. νὰν ἀὔγίοπ παμπιηθιγ, ἀὰ ἀϊ6 Οοἴδῃῦγ ἱπηποσ αγπ- 
δομάο σὰ νυεγάθπῃ ϑδοῃοϊπί. ἀἰθ Απγυΐζυησ ἄἀθγ Οδίξοῦ 
πίον Ῥαυθγιησαπρ ἀΕΥΓ [ῸΓ 516 τηϊ σε Υδομίθη (ἀθυνβῃ θοῦ 
ὑὠἡπὰ Κυᾶηζα πίομέ ᾿δηρσου νϑυβοῖθθοπ, ΔΝίδπ ταιῖβ 510 ἢ 
ἄεπκοη, ἄαῖς Ῥεῖ Απγυΐαηρ Ἰθάθυ εἰπζοῖπεπ Οοξίειῖξ 
ΨΟΠΎῪ., 111 δἃη ἀϊθ Βιιάξᾶυϊθ ἀθύβθι θη σοβοβιηθοϊικκύ νυῖγά. 
Ἐδ νυυγάοπ πϑ!οῖ ἄἀθπ Οδέξογ Ὁ] άθυπ (αανυδμ θοῦ ΟὐοΓ 
ΟΜ οῖοσ (Ήοπι. Τ|1Δ4. 6, 9271 41.) υπὰ ΚτᾶπΖζεα ([{Π|14. 19 
99, Αἴβοι. ΗἸκ, 8541 ἔ, Αρ. 808 ἢ, ϑορὶ. ΟἹἱά. 912 ἢ, 
τυγ. Ηρογακ, 441. ΚΑΙ πδομ. Ἡγπιπ. δα Ῥο]ος 9507 
ὀτεφάνοισι βαρύνεται ἱρὸν ἄγαλμα α. ἀδ5. Θραπβοίιη) 
ἀδτροργδοιί. ὀτεφέων ἰϑὺ χυνεῖϊβυ!θῖρσ, θεν ἀϊθ ὅὁ- 
εἰτἶνε πέπλων καὶ στεφέων Ὀεὶ λιτῶν 8. αν, ἀἀγδιμπι, 
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" 

100 τ᾽, εἰ μὴ νῦν, ἀμφὶ λιτὰν ἕξομεν :; 

ΗΜΙΧΟΡΙΩ͂. 
΄ ἢ Ὰ ΄ 5 εν , 

χτύπον δέδορχα᾽ πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 
ἀντισότ. γ΄. 

Β. 3516 ἢ, οδρίοϊο ε5. ἀδβ. 8. 372 δηᾶουβ οὐκὶ ἃγέ νυἱγά, 
ὕλεν ἀμφί τι ἔχειν, ἃ. 1. κοῦ μιῖξ. δένναβ δοβοδβζεσεπ, 

ἀ85. 8. ὅ88., ος Βιἰοιηῆοϊὶά Ζὰ τὰ. ϑ3.:. Αἰά. υπᾶὰ ΒοΡ. 

λιτὴν, Τασπ. ἀπά Υἱοί. λιταν, ϑεἰά!ον λέταν᾽ (τεσρὶ. 
ΗΚ. 781), νγοάσσοῃ ἀογ ὙοΥβ οἷπ ἀπε βρβίβοι - ἀοοἢπηῖ- 
ΒΌΒΘΥ ον ῃ νγῦγαθ, ἀπ νυοθοὶ ἀϊθ Οἰεπιᾶνε πῖομέ ξαρ] το 
δεγεοδίζογε σοί ντογάθη Κῦππίθη. Αὐβ!Πσ ᾿δύ ἀΌῸΥ τῇ- 
ἸΠῈΓ ἀδὺ 5''πρυ]αυῖβ λετηῆ, ἀὰ πὰ ἄεν ῬΙΌΓΑΙ 5 γουΖιΚοιη- 
ΠΤ βοῃθϊηί. ὙἹ}]ϑιοηῦ ἰδὲ ἀὰ5 Υύογέ πὶ ϑΘ᾽πρΌ αν 5 50 
Ὑἶε! αἱ5 λιτανεία, ἀπά Ῥμοίίοβ. εγκιᾶγέ λέτῇ ἀυγοῦ πα- 
ράκλησις. Ὅα Ἰεοάοον Ἠεβυομῖοβ ὠμφιλέτην δὐΐαητγί, 
πἀπὰ τὴν λιτανευτὴν ( δοϊίνίβοἢ! σϑποιηπιθη.. νῖθ λετᾶ- 
γευτῆ, ντοάυγοι λετῦῆ, ἀ85 Εεπηΐηθμπη γὸη λετος, εΥ- 
ΚΙᾶγύ νεῖγα ) δἷ5 αἰοββθ δΒιηζυζυρσέ, 50 βομϑιηξ βἱοῇ ἀἷθ5 
αὐ ἀῆβοῦο 5 (6116 σὰ θοΖίθμθπ, ὑπᾷ π᾿ ἄργβείθει εὐμφι- 
λίταν οὔἂεν ὠμφιλίτην τοῦ ἀμφίλιτος νεϊεᾶεν Πειρε- 
5161} νγεγάθῃ Ζὰ πιΐΐξββθη. Ῥδηπ ἰδέ ἄαζῃ ἔξεν οὐδῦ 
ὄχέσιν σὰ ετρᾶπζοῃ (5. Ἀθῆηποῆθ5 Ζὰ ΟΒοθρη. 6399). 
τη ἀεΥ ὅϑίἴπη: τἱῦ ἄθη Οοννβπάθση ἀπά ΚαβπΖθῃ γύδπΠῃ. 

4115 πιο είζί, νυθυάθῃ ὙΥἹΓ οἷηθ ἔδθῃθηδθε Ἠαϊίαησ Πὰ- 
Βδη ὁ ἃ. 1. 65 ἰξέ βοῖβ Ζεὶξ υπέίρυ ϑοϊπηθοκυμρ ἀοΥ Οδί- 
(οΥ  } 6. αἷς 5 τοι πιησ ππᾶᾷ Ηδ]έθπρ ΕἸ ΘΠ Θ ποὺ ἀπΖαπθὴ- 
ΠΠ|6Π 5 πη οἢ ααΐῇ αἷς Κηΐϊθα Ζὰ ἴ]]6η (Υ͂. 167). 

Υ. 101] κτύπον δέδορπκα ἴον σονύδῆτα (ΒεμΈσο, 
γουπθῆη6}) Οεἰῦβ. ἴὔεθεὺ ἀϊθ εῦρα ἀ65 ϑ'θδμθπθ βίαϊξέ 
ες Ηδιδης 5. Ζζὰ Ῥγοπι. 99, πάταγος Νίεά. υπᾶ δπάογα 
γἱοδᾶισ,. ἀϊε ἀθτῖρεπ πάταγος δ᾽, πάταγον δ᾽, πάτα- 
γόν τ᾽ ξορεπ 485 ειξπιαῖβ ὑπ ὑπὶ εἶπε γεγθίπάυπρς 
ΒουΖυβίθ! θη; ἄοοὴ πιδοῖύ 485 ᾿Αξυπαθίοη 416 μδθάβ β6ῃῦ 
ἸΘὈ μα. Ἐπ ἰδέ ἐστὲ σὰ εὔρᾶπζεπ, νυ Ὗ, 114. 148, 
527 ἔ ἃ. ἃ. οὐχ ἑνὸς ἀ. 1. νἱεῖου., 5. Βἰοιπιβεὶά. ᾿ 
δορὸς ΥΥυγίβρ οἴξθβ, 5. χψὰ Υ, 140, ῖθδα ργϑί]οπ πᾶπι- 
Ἰοὰ ἂὰ ἄθπ Ομ άθη δη. ᾿ 

ὶς 

Δὰν 
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τί ῥέξεις; προδώσεις, 10 
παλαίχϑων [άρης, τὰν γᾶν τεάν; 

ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ Κα] ἩΜΙΧΟΡΙΑ͂. 

ὦ χρυσοπήληξ δαῖμον, ἔπιδ᾽, ἔπιδε πόλιν, 
ἐπῳδ. 

100 ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. 110 

ν.103 παλαίχϑων Αἰ {πεϊπύβοϊνον, Ἰἅποϑ ἄοιη [πα 6 
ΠΡΟ δγθηθθυ. Ηδιτηοπῖα πϑιη]ϊοῖ., 465. Καάπιοβ (ἀδύξιῃ, 

ὙΥΔΥ εἶπ ΤΟΟμίου ἀθθ Αγ ἀπὰ ἀον Κυριὶβ (5. ζὰ ΝΥ, 
128. ννογδυῖ 5ἴοῃ ἀϊα ἄθπι οὐίο συροβοιυῖθθθπθ ὙοΥ- 
606 θοζιθῃί, ϑδιαιῦ τῶν τεὰν (οὔονῦ σὰν) γῶν Βὰθ8 
ἴσο ἀε5 Ψουβπιδίβοθ νναρθῃ 8115 δἴπθῃ Ποῖ ]6 ἀεν ἴγ- 
Καπάδη τῶν γῶν τεῶν, νγὰβ ἴῃ Ἶοποα ὑθεγσίησ,, δυΐῖσο- 
Ποπιπιθπ. ἴϊερϑν ἀΐθθθ δ! θυ ὐ ΠΠ6Π 6. ὙΥ οὐίβύθ! απο. 416 
510} 8. ἴῃ πηβουου ϑργδοιιθ ἤπάοῦ (485 1,8ηα 4611)» 
δ. Ζὰ Ῥεῖβ. 725. Αρ. 1198, βορὶιν. Αἴὰβ. 572. 

Υ, 104 Ῥερὶπηί οἷπ 5 Ζνύθὶ ὑϑυβθὴ Ὀοϑίθ θα 6γ, 
ἀπ Ὑναθγβ μοί Ποἢ νορ ἀν ΟΠουΓἀ γουῖπ ἀπά ἄθῃ Ὀ61- 
ἅδῃ ἀϊο Ἠδιθομβῦνα {ἀγοπάθη δπηρίγαιιθη ΖυβδΠΠΘ ἢ ἃ]9 
το (5. οἴννα Αθβη!οιο5 Ζὰ Ὗ. 946). φ“ΘΒΌαΠΡΘηΘΥ 
ἸΝΔοΒροθᾶπρ Ζὰ ἄθιη οὐβίθη θβαηρα ΒΟΒηϊζ6, ὦ χρυ- 
δοπήληξ, δαῖμον Αὐοϑ5.. νυϑίσθμογ ἀἴθδο5 Βοῖνγοσο διιο 
Ἦομι. Ηγπιῃ. 7. 1 ἔην. Αὐοὰ ἀογ Αἰΐθηθ υυἱγὰ 68 
Ῥεϊρεϊοσί. ὄπιδε πόλεν βοῦρϑ ἔὔγ αἷς διαί, 16 Ὑευθα 
ἄθ5 β'ϑθῆθῃβ δίθῃεπ οἷζψ τὶὸ ἄἀοὺ Νεβθοπθοϑάθιξιπρ 465 
Βοβούρθηβ ὑπᾶὰ οιμά(ζομϑ., 5. ΗἸΚ. 1, 72, 1995. 198, 
00. 598. 946: 617:.999.. Οἰόθρη. 1: 57... 120, 248; 
ἀρῶ. 408. 484. Υ7Ί. ΒΙοπιῆο!α ἀπίθη χὰ Υ. 604, ὑπ5 

χὰ ϑορ. ῬἈΠ. 896, Κοὶ. 700: δυοῖ ϑυβδίαπενα., νυῖθ 
ἐποπτὴρ απίεῃ Ὑ. 622. 

Υ. 105 ἀΐϊε ἄὰ ἀν εἰπδύ Ζὰ δἴποὺ υἱοὶ σϑθίθη 
τηϑοιίοδῦ, αἴθ ἀπ οἰηδί ψυοῦ ἃπάθγπ ΠΘσανναπηβδῦ. ἀστοὶ 

ἅϊεα Ὑεονμοιγαίμαμσ ἀοῖπου ᾿ΠΟΟμίε Ἡδυποηϊα πἰϊ0 ἄθηι 
Καάπιος. πᾶπι! οι. εὐφελήταν ἀϊολιίοχίδοι τὰν εὐφίλη- 
τον, νὶς Ἀϑμμ οί 5. ὄζοι. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ϑεοὶ πολιάοχοι χϑονὸς, ἴτ᾽, ἴτε πάντες, 
ότροφ. δ΄. 

ἴδετε παρϑένων ἵχέσιον λύχον 
δουλοσύνας ὕπερ" 116 
κῦμα περὶ πτόλιν δοχμολόφων ἀνδρῶν 

110 καχλάξει, πνοαῖς ΄άρεος ὀρόμενον. 

Υγ. 106 Ῥερίπηί ἄοΥ συγεϊία Οαβδηρδβομηιἐέ, 5. Σὰ 
Υ, 78. ϑεοὺὶ ἰδέ ἀὐτοῖ ἀΐθ ϑυπίζοβὶβ εἰμ! θῖσ, πσπο- 
λιάοχοι Νίεά. υπὰ Βερ. 1,.,. νγὰβ ἴορ ἄθὲ Ὑεγβεπίβργο- 
ομυησ.. ἀ6Γ Αὐϊζογιίᾶύ ππᾶὰ ἄ6Υ βοἰἑποσαπ ΕΌΓΙΣ ΩΣ ἀν 
δία πολιδσσοῦχοι ( εἰπζεθὶπα πολιδσοῦχοι ἀπᾷ πολτοῦ- 
χοτ), νγθομθ5. ἃι5 Ὗ, 69 ὑπᾶὰ ἃπάεγθη ϑδέβι θη επίβίδπάθπ 

Ζὰ 56 Βομοϊηΐ, δι σοποιηηθ ἢ806. γογεὶ. ζῃ Υ. 9294. 
ΠῈΣ Οεπϊενυβ χϑογοὸς μᾷπρεέ νὸπ πόλιες ἴπ πολιάοχοϊ 

ἈΡυ:5. Υ. 1561..; 963..,546:.. 11.855. 369 Εν ἘΠΕ. 
26 ἔ,. 8581 δωμάτων ἐφέστιοι (5. ἀ85.}. Αδ. 79 ἔ,, 
ΟΒΟΕΡΗ. 2ὅ, 1007, Ἐυπ. 686, 777. 980. Ζὰ Βορῖι. 
Απί. 1ὅ8, ΕἸ. 1304. ΤΎΔοἢ. 1968, Αἴθβ 787. ἴτ᾽, ἴτε 
δὰ! δ} ἀπᾶοσε ὅ9᾽ (ἃ. 1. ἔϑ:), ἔτε, ννὰβ ἀδββϑὶθε ἰδέ, 
ΠῸΓ ἀαΐς ἴϑι ΓΥ βίοῃ, ἴτε νύερεπ πάντες βίεῃξ: δυΐ! 
δῇ ΑἸΙΘ ! οάοΥ: δα! Κοιαπιέ ΑΙΙ6} 85. Ζὰ Ῥεῖβ. 156. 

Υ. 108 δουλοσύνας (Δῖεά. α. 4., δουλοσύνης ΑἸᾺ,, 
ΒΟ. υ 8.) ὕπερ ὑπὶ ἀεΥ Κπϑομέβομαξε Ὑυ1}16 πη. ἀπ ΑΒ- 
Ὑγεπάυπρ ἄἀρυβθίθθη. 5. Ζζὰ ΗἸΚ. 852, 975. 

Ὑ. 109 ΒᾶΡ6 ἴοὴ ἀδβ ἄθπι δίεδίγιπι νυ θυβρυθομοπάθ 
ὉΠ 815 ΘἸοββα δηζυβεῆθπάς γοῶρ πο κῦμα ρεβέγιομοῃ, 
5. χὰ Ῥεῖβ. 8492. ἴθ. ἀδὰβ Ζὰ εδγρᾶπζεπάε γὰρ 5. 
οὔδη χὰ Ὗ, 79, ἅδεν κῦμα Ζὰ Ῥεῖβ. 87. στόλιν, ΑἹά. 
τού οἰπίσοπ Ηδηαβομγιξίθη πόλιν ρεραπ ἀδ5 Ὑεγβιηδίβ. 

Ὑ. 110 δοχμολόφων, Νεᾷ. (Υγ εἰρε}) δοχμολοφῶν, 
γύο]οὴθ ΕῸΥπὶ ΘὈ θη ξΑ}}15. δος πἀπᾷ νἱϑ]]θῖομέ δα Ζαπθῆιηθη 
ἱρε, ΥΥΙθηΡ, ἃ. Ταυτίπ, δοχμολόχων. Φ76πὲ5 ᾿ἰβέ εἶπ 
Βοϊηοκοηάθα Βαινγοσί : τηϊῦ βοηγᾶσθη, δομυγαηκοπάθῃ 
Ἡδἰπι ὕβομθη, υνοάσγος ἄἀδ5 ξαγομίθατα Απβεθοπ δυβσο- 
ἀγοκι νυἱγὰ, 5, ζξὰ Υ. 606. πγοαῖς "᾿ἄρεος ὁρόμενον 
δοίζί ἀϊθ δθέαρμοθσ ἕοχύ : ἀ16 ΕἸαία ὑγαυδὲ (ΑΥ̓͂. 7492. 1.) 

“ ὰ Ὁ 
φ᾿ Ἀ 

" Γ᾿ 
Φ 
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ἀλλ ὦ Ζεῦ, φεῦ φεῦ, πάτερ παντελὲς, 190 
πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν" 
᾿Φργεῖοι γὰρ πόλισμα Κάδμου 
κυχλοῦνται, φόβος δ᾽ ἀρηΐων ὕπλων. 

πῇ αἷς Θίαάί, ἀμυγοῖ ἀϊθ Θύϊγπιθ. ἈΡῸΥ πολέ ἀστοὶ ἀϊδ 
δονυδῃη] θη, βοπάθγῃ αἀυγοῖ 5010 ῃ6. Ὑνθίοῆα Αὐϑα βοβιοκί, 
δυΐσετοσί. Ὑεγρ]. Ὗ, 68 πρὲν παταιγίδσαι πνοὰς Γάρεος, 
Αρ. 797 άτης ϑύελλαι δῶσι, υπὰ πιρὴῦ Ζὰ Ῥίοιη. 
882. ὁρόμενον, ΑἸά., ΒοΡ. υ. ἃ, ὀῤῥόμενον, νετρ]. 
δῦ: 

Ὗ, 111 παῦε ἰοθὼὰθ φεῦ, φεῦ, ννοϊοῖθβ πδοὴ Ζεῦ 
ἀογ ϑυ] πο οὶ ΠΔΙΡΟΥ Ἰοϊοῃ νυορίδ! θη Κοππέθ, 
ἀεγ Οοσθηβ ΟΡ ἢῃ6 νγθρῸ ἢ. ὙὙῸ0 ἃπ ἀδγβοί θη [6118 606 ῃ- 
74115. ἀἴθθοσῦ Αὐδγυῖ βίθμί. δἰπρσοβομαϊίθεί, 0116 ἀοτί 
ψΙ ΘΠ οἱ οῃ ΑἸβοῦ]ο5. πὰ οἴη] φεῦ σοβοθγίθθθη ΠᾺΡ 6Π, 
50 Κῦηπία πιδῃ ΠΙΘΥ ποοῖλ νυ βο Ι ΠΠ]ΙΟΠοΥ Ζεῦ ννυϊθάοτ- 
ΒοΟΙΘπ., νγοάυχοι οἷμ Δη 5 ραϑύ 50} -ἀΟ ΠΟ ΕΓ ὙῸΥΒ οπύ- 
Βίθῃθῃ υυῦγαθ, υγοῖ αἷς [ηἰου]δοίίοπ ἀγοκί ἀοΥΓ ΟΠΟΥ 
αἷς Οτδίβε ἀεγ Νοίμ δὺβ, ἀ16 ἵῃπ αἴθ ρσδίι!οθα ἨΔ δ 
ἘΠΖΟΙΠΘΙΘα Ζυνπρί, 5. Ζὰ Ὗ. 154, ΟἸοορι. 780: δυσὶ 
Οὔοη Ὗ. 86. πάτερ παντελὲς Δ]|1ῃδομδίεγ, 8110 θϑυβίοτ, 
ΟΟΘΥ ὙΥΔΠγβ ΘΙ ΠΟ ΟΥ ς ΔΙ ΠΠδ προ Υ Ὑδίου. 

Ὗ. 11 νυϑῖγο σὰπζ ἂὺ Ἃ6Υ Ἐ᾿εἰπάθ Ἐτοθογαπρ. 
πᾶντως ἰδ ἵπ Βεζὰρ δι παντελὲς ξεδαρί. ἀρήγειν 
τὶ οὗνναβ ΔΌνυθγοπ, νυ Εἰὰγ, Νῖδα, 192 7ὅ ὠρῆξαι. φό- 
γον δολεῖ μοι τέμνοις, 'Ττοδὰᾶ, 771 παιδέ τ΄ οὐ δυ- 
γαΐίμεϑα ϑάνατον ἀρῆξαι, ἨδιΑΚ]. 840 οὐκ ἀρήξετ᾽ 
αἰόχύνην πόλει; 

Υ. 114 κυκλοῦνται 515 υχηζίηροὶη 516, 50 ἈΠ 6 [πη 
516 οἴη, 5. Υ. 9229, Ῥεῖβ. 450 υὑπᾶ ϑοϊηοιάογ᾽, ΥΥτίοσ- 
θύοι ἃ. 5: ὉΘὃ. φόβος δ᾽ ἀρηΐων ὅπλων Ἐυγοϊιέ 806 Γ 
Ππαοί βίαίζί γον ἄθῃ Κυϊθσθυιβοιθῃ δγαβεπ, 1ο [ἀγομία 
ἈΡΟΥ αἷς Κυϊοσουβοῆθη ΥΥ αἴεπ. ἀρηΐων. ἰδέ ἄυγοῖ ἀϊδ 
ΞΘ ΥΠΙΖΘ515 ἀγοϊβυ!ος » ὙΥΘΠΠ τπᾶπ πίομέ ἀρήων (5. Ζὰ 
Ὑ. 71} οὐδ ἀρείων, νγᾶβ ἱπ δ δἱίδῃ βοιγοῖθαγέ 
(ΜὩΡΕΙΟΝῚ υἱὲ ἀρηΐων εἷπ ὑπ ἀδδβοῖνα 1β, δβοιγοὶς- 
Ὀφῃ 1}. 
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115 διάδετοι γενύων ἱππείων 
κινύρονται φόνον χαλινοὶ, 195 
ἑπτὰ δ᾽ ἀγήνορες, πρέποντες ὀτρατοῦ 

Υ. 11ὅ ἢ, Ὀεξεξεσοίς ἸΏ ἄθπ Μίϑυϊογη ἀ6Υ Ἐοϑθ8 
Κῆστοη δίονα ἀἷθ Οἰθρῖββο ἘπΠὴ ὙΠῸ ἀον Ὀτγκυπάεπ 
διάδετοι δὲ (ον. διάδετοέΐ τε) γενύων, Μεά. (Υ̓ εἰ- 
561} ὑπᾷ ἃπάετε διάδετος (οὔεν διεὼ δέ τοι) γενύων, 
νγὰ5. ἸῸἢ Δυ οΘΠοιηπιθη μΒᾶ06, 48 α16 ὙοΥΙ πα υπρϑρδΥ ΚΕ 
ὃὲ δῖον ἄρον ἔθῃ]οη Καηπ. ππᾶᾷ ἀ6Γ δῦ. δῆ οἢπθ 
δὲ ἄθπι ἀπε βίτορΒίβομθπ δπέβρυϊομί. [Ιπ ἀογ 1μοβατέ διαὶ 
δέ τοῦ ΔΌοΥ ἰδ δέ τοῦ ἰοὺ ἀπρᾶββοπᾶ, 5. Ζὰ ῬΙΌΠΙ. 
1023, οὔννο}} διεοὶ σαΐξ ἰδέ, νεγρί. Υ. 416 λαμπὰς διὰ 
χερῶν ὡπλιόμένη, 495 διὰ χερὸς βέλος φλέγων, 
815 βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος, ἄοοῖ 
βἰπά ἴπ ἄθπι Αὐροποπιπθπθὴ αἶα Θθηϊἶνε νὸπ διαὶ ἷπ 
διάδετοι Δ μβησὶσ. εθεν ἀϊθ ϑδομε νεγρὶ. Υ, 188 ἢ, 
ἱππικῶν τ᾽ ἀΐπνων πηδαλίων διὰ στόμα, πυριγενε- 
τᾶν χαλινῶν. --- γενύων νἄτο, νεπη Αἰβοῦν]οβ διά- 
δετοῖ δὲ σοβοιγίθθθη Βαῦθῃ 50} 16, ἀυγοῖ ἀϊα ϑ' νῃῖΖεβὶ8 
Ζυυοἰβυ! ὶσ. τυ ϑόρῆ. ΚΟ]. 1864 νεκύων, 5. Ἠθυπιδπηῖ 
εἰθιηπι. ἀοοίγ. πιθίγ, Ρ. ὅ95. ἑππείων Καπη ἀέρρεγοτι 56- 
ΒΡΓΟΟΠΘΗ Ὑγθυάθῃ., ὙΥΘΠΠ ἸΠ8Π οἷπθ σαπϑια ΕΠ Ξρυθοδυπρ' 
Ῥονυῖγ Κη ὙὙ}}. 5, Ζὰ ϑορῃ, ῬἢΪ, 9ὅ, δο χὰ Ῥεῖβ. 50 
δούλειον, 643 “Ζαρεῖον, 686 δείοματ, 958 ἄρειον, 
ΗΙΚ. 1002 στύγειον, Ἀφς. 190 ζΦργείων, 9717 ὑγτείας, 
ΟΒοορη. 419 Ἄρειον, Ἐδσπι. 5638 δυσσεβείας, υπίεπ 
Ὗ,. 151 τέλειοι; ἀἄοοῖ ἰδέ ε5. πῖοῃξ ἀυγοῖδυ5 ποίπὶρ, 
ἀὰ ὈεΚαππάο ἀοὺ ἀοοβιηΐθοηῆα ερ ἕοϊσομπάθ ἘΌΓΤΠ : 
υ .2.4Ὁ.- εὐἰδυθέ, κιγύρονται φόνον 5ἷ6 νεγκῦᾶπ- 
ἀἴσεπ ἀσγοι ἴδν Κιίγγθη Τοὰ ππᾶ Ὑεγάοσθοπ, ἄθπη ἄδΖα 
ΒΡΙθηροη ἀΐε Βεῖίεγ ἀδῆθσ, ΒοΡ. υὑπᾶ πάθετε φόβον, 
ἃ. 1. 5ῖἷ6 δίβεη ἀυγοῖ ἴἢγ ΚΙσγοη ΕῸγομί εἶπ, 5ῖ6 Κἰϊγ-- 
ΓΘ 5ΟΏΥΘοΚίΙοῦ. {76 06 Υ αἴθ Ὑ δ υυθοῃβοίθησ Ὀοιάου ΥΥ̓ ὄγίου 
8. Ζ Υ. 4, ὕδεῦ δθηηοῃθ Βοάασννοίβοη σὰ Ρύοηι 358. 

ΥΟ 117 Ε΄ βἴεθεη Μίαππμαξαοε (Ἐδρἕεγθ) ἀθεὺ. 8.5- ᾿ 
δεζειομπεί γοῦ ἄξει δβεγο (ἀθν Νίθηρθ.) ἄυτοῖ βρεεῦ- 
Βοδνηησοπάδπ ΥΥ̓ ἃ θηβοβθοκΚ (ἀυτοῖ βομδποεε Κυϊοσοσῖ- 
506 Βὐδβίθησεμ). δβίβι θη βίος Ζζὰ ἀθπ ἜΠογαη 815 8316- 
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δορυσόοις δσαγαῖς, πύλαις ἑβδόμαις 
προσίστανται᾽ πάλῳ λαχόντες 

Βοπίοίη : ἀυγο ἀδ5 [2005 Ὀδδίϊπητηξ πᾶ] 1οἢ νγθγάθῃ 5ῖ6 
Ηἰπρεβαπᾶς νοῦ ἀἶθβθῚ. ἀγήνορες 5ίομε πιϊξ ἀογ Κτσαΐξέ 
οἷπθα Θαθδίαπεινγα. 5. Ζὰ Ρτοπ. 874. πρέποντες ὄτρα- 
τοῦ, 5. Ναϊίῃ. ἀτϑιηπι. 5. 334. ὑπ5 Ζὶὶ ορΡἢ. Αἴὰβ 4353. 
δορυσόοις ΟαπῖρΥ. ὦ ἀπ ΤΠοΙΝὰ5 Νίασἰβίου ἀηέον ἑβδόμη, 
σονν. δορυσόδόοις, 5. σὰ Ῥτοιη. 116. νγὰβ 465 γϑύσπιδ- 

[565 ὑγθσθῃ δῖον πἰομέ θοϑέθῃθπ. 06. τὴϊ ΒΙοιηῆοθ]α ἱπ 
δορύδσόοις νεγνναπᾶθ!ς ννογάθη Καηπ.. ννῖθ ϑορι. ΚΟοΙ. 
1913 δορύσσους ᾿ἀμφιάρεωξς, πύπιὰ} ἀὰ ἀδάυγοῃ ἀἷδ8 
τηθίτβοθ Εὐπίβρυθομαπσ σοπᾶιθυ νἶγα. Κ΄. ὌΡΘΥ ἀ41656 
ΒΟΥ Ζὰ ΡῬίοιῃ. 919, ἀπ ἄρον ἄθῃ ἀσοθπύ ἀθύβθίθθη 
Βυύξιπα ππ᾽ 5 διβέ, ασδιηη. 8. 36. ἀπ. 5. Ῥόοοῖ ΒᾶΡ08 
ἴοι. ἀα ἀοοὶ εἰπῖσα Αὐζογιιᾷς [ὧς δορυσόοις Ξρτὶομέ, 
ἄϊθδος ἃ ΓσΘποιμπιθη. Ζι δορυόδόοις δαγαῖς, ἀ. ἴ. ἀστοὶ 
ὙΥ Αἰ θπβοβιηποῖκ, νυῖθ θη 416 [μϑηΖοπίγα σου 9. ἀἷθ Βομγεθισ 
Ῥενγαῆποίθη Ηορ!ΐεη, Γἄγθη., υϑῦρ]. Ῥεῦβ. 296 φερά- 
ὅπιδες δαγαὶ υἀπὰ ϑοινγοπκ χὰ α. 5. δαγὴ νυϊγὰ ἴῃ 
ἅδη αἰίθπ ἀὐβραθοη ἃ, ἃ. 5... Υ. 3739 ἀπὰ Ρεγβ. 296 
δυῇ ἀογ ἰοὐζίθβπ 5.106. ἃθ6γ Ομοθρὶ. ὅδὅ ἀπᾷ 666 δυξ 
ἄδγ νουγ]εύζίοη ϑ' θα δοσθηίαϊγε. [Ι͂ἢ ἰθηθη ϑ(βιθη ᾿ἰδύ 68 
γὸπ ἀον Κυϊορου βίιπρ, ἴπ ἀΐθβθη νὸμ ἄδθῃ ἀηζυσα οὐοΥ 
ἀερᾶοκε σοθγαιπομέ, νυοόπϑοῖ 510} ν θ!] θοῦ ἀϊ6 Βοίοπαηρ 
τἱοηίθί, [Ι͂η πύλαις ἑβδόμαις ἰϑί ἑβδόμαις «5 ϑ0"- 
δίδηυ νη Δ ηΖΊΞΘἢ6Π., ννῖθ οἵ Οτγάϊπα!ῖα ἵπὶ Ἐ ΘΙ ΠῚ ΠΌ ΠῚ, 
ὙΥΟΌΘΙ ᾿πᾶπ μοῖρα σὰ εὔρᾶπζεη ρῆοςσί. Αϑῃηιῖοῦ Οτι- 
Βίοἀογο5 ἘΚρβιτδβ, 3580 (ἰπ ἀδγ Ἀπίβο 516) νοι Ηργο- 
ἀοίο5: ὃς πλέα φωτῶν --- ἐνάταις ἀνεϑήκατο Μού- 
θαι, ἃ. ἴ. ἄδθῃ Νίυβοη 4]5 ΝΝαυπίθίη, ἄθῃ πϑὰῃ 61ηΖ6]- 
ΠΘΠ Μῶν, πἰομς Δ|1|Θὴ Ζαβαπιθη. ἀὐοὴὶ πύλαις ἑπτὰ 

᾿ϊᾶία σγαπιηπιδέϊοῃ σοβθύζί νυθγάθη Κῦμππθη, ὑϑγρὶ. ϑόρῇ. 
Απὸ, 141 ἑπτὰ λοχαγοὶ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις ταχϑέντες 
ἀπά ΑΘΙΠ]Ἰο 65. θοὶ γί ρίά65. -α Ηϊπίογ Υ. 119. [680 
οἷπ ἄθπι σορθηβύγορ "ἴβοῃθη πίδργθομομάον νοῦ. ΕαμοΥ 
δἰαυθίς ἴοι. ἀαΐς προστάται 5᾽ ἕκαστοι δυπσθία! !6π 
560 ποδδυοιν, ὙΥΘΩΠ πιᾶπ γῸ πάλῳ πὶομύὺ ἱπίεγριιηρὶγί, 
ὑπ ποῖ λαχόντες εἷῃ Κοιμπα βοίδὺ, ζο]σομάθν ϑιηπ 
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120 γὰρ προπέμπονται ταῖς. 

επύβιθῃῃ : βίθθθη Νδππηδεα ἈΡΟΥ --- βέβ θη βίοι σὰ ἅδη 
ΓΠΟΥΘη 815 Θ᾽ θαπίθὶπ ἀυσοῦ ἀ85 1,005 Ὀεοδύμπημπέ, ὑπᾶ 
ΖΎΥΔΥ 815 Ὑουβίθῃϑ (ἈπίθΓοΥ) οἷπ Ἰθάθσ. Ὅϊεβα γοσία 
Κοππέθῃ ἀβθθυβθιθῃ νγεγάθῃ., νγ8 1} 50} ἀδὺ γοσβουσθοθοπάθ 
ὙεΥ5 ΒΗΠ1Οἢ..9. πϑδιῃ!οἢ τη προσίότανται απΐδησε, υπά 
ΖΎΥΑΥ ΒΟΠῸΠΝ ὙΟΠ οἶποπὶ 56} ἐγ ζοϊἶσοπ ΑΒΘ ΓΘ 6 , 
50. ἀαΐβ 4|}16 γουβαπάθμθπ Ηδπαξομυι θη ἀογβοίθεπ οπέ- 
Ῥδγθη ; 5, ἅδον. ἃμποῆθ ἘΘΠΙΕΥ ἀδ5 Θϑομγαριβίευ ὑπίευ : 
Αἰβοῦγ]οβ. προστάται, πᾶ οι στρατοῦ, πὶομέ πυλῶν. 
ὕεθεν τὲ ἴπ ἀθν Βεάθυϊζαησ πἀπὰ ΖνΘΙ 5. Ζῃ ΡῬΙ͵ΟΙ. 
208, δΒίαίξ ἕκαστοι Καῆῃ Ἰπδὴ δυο ἕκαστος βοθγεϊ 6, 
5. Μαδίίῃ. ασϑιπι. 8. 502. νυνθῃϊσβίθηβ σέ 485 εἶπα οὐδ 
ἀδ5 δπάθσβ ποδί Ἐπυυδγβο μοὶ ΠΠἸ]οἢ.. Ὑουρ]. ἀ16. ἈΠπΙ Ομ 6 π 
ϑέβι θη Ὑ, 88 ἔ., 358. Ῥοοῖ βομεῖης γὰρ προπέμπον- 
ταῖ ταῖς εἰπρσοβδούζί νυθγάθῃ Ζὰ τηὔϑδθοη. Ὀΐθξα Υγογίβ 
νυυσάθηῃ ἀθθυβθῆθῃ, Ὑγ85 ὑτῇ 50 ᾿ϑἰομέου σαβοῦθῃθῃ Κοππηΐθ, 
ὙΥΘΏΠ ΠᾺΠ δηπίπιηξ, ἀαΐβ τὲς [ὕγ ταῖφ σϑβοῦσίθθεπ 
νγυγάς (5. Ζὰ Ρεῖβ. 801) υὑπᾶ αἪ οὔεγ ταῖς 'π προπέμ- 
ποντας ἀυγοὴῦ Αὐκὔσζυης ἅδε. προπέμπον σὰ βίβθιθῃ 

ται 
Κϑιη, 50 ἀαῖβ προπέμποντες σοβοιτίθθεπ Ζὰ βουπ βομίθῃ 5 
ἄθπῃ ἄδππ Βαίία ἀοὺ Ὕοὺ5 ἀθηβθὶθεπ Αὐδρδησ τϊύ λα- 
χόντες ἴθ ἄδπι γουμεγρεμεπᾶθπ. ΕἾΒ νγυγάβ ἈΒΕΥ ἀϊεβεῦ 
δυβοοία! πα ὙΕΥΒ ἂμ ἄθη Ἀδπα ρσεβείζί, πᾶ βρᾶϊξε 815 
Ὑαγϊδηία σὰ πρέποντες Ὗ. 117 δπραβθῆεπ, ἄδὰ γὰρ 

τας 
ΔΟρεκῦγζέ τηῖὲ γρ., ἃ. ;. γράφεταε, υπᾶ προπέμποντεξς 
μῦς πρέποντες ΑΘΒΠΙ ΟΝ Κοὶς Παίίΐθ. τας 806 Υ σαὶ αἱ 
Ὑεγθαββοσυησ γοη προπέμποντες, υὑπᾶ 50 συγ προ- 
πέμπονται Διροποιηπιθη. Ὀΐδθβοβ βίῃ βίαι πρέποντες 
ΓΚ. 61 ΒοΡ., μὰ ϑέερμδπιβ Ὀοιποσκί : Κρ. προ- 
πέμπονται ὄτρατοῦ. α5 γεγθυπι ΔΌΟΥ ἰδέ Ῥθβοπάθυβ 
ὑαροη παλῳ βεῆν ρᾶββδεπᾶ; ὥβες ἄθῃη Ἠαΐζϊνυβ ἀδθεῖ 5. 
Ζὰ ϑόρῃ. ἘΠ. 1184. ὑπᾶ ἱπὶ ϑδοηγερ βίου Ζαπιὶ Αἰβοῖ 085 
την Π)δίνιιβ. ταῖς [ὺγ ταύταις (πύλαι5), 5. τὰ Αξ. 7. 
ὕὍεθεν γὰρ πὶ Απΐδηρε 465 Ὑεβαβ 5, ϑόορῃ. ὙΤΎδΟΗ.. 
991, ΟΙά. 808, 1108. ΚοΙΪ, 690. Αἴδοι. Αρ. 1838, 149. 
ήεροι πάλῳ λαχόντες 8, σι Υ. 88. ὕουτίσεπθ κεῖξϑπ 
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σύ τ᾽ ὦ Διογενὲσ φιλόμαχον χράτος, ἀν- 
τιότρ. δ΄. 130 

δυσίπολις γενοῦ, Παλλάς" ὅ ὃ᾽ ἵππιος 

ἀἴοθα γοτίθ δπ. ἀδίβ ἄοῦ ΟἿΟΣ οὐνγαβ νὸπ ἀθὺ Νοϊἀππσ 
465 Κυπάπξομαίίου» Ὗ. δ {{ἴ{ἰ οὐδῆγοη παύ: νῦῖθ Γ΄ 68 

ΔΡΌΕΟΥ Ομ. πὰρ. νὰ ἄθγ ἘΠΠΡΠΔαποβκγαῖς ἀ6Γ 
Ζυβοθδιιου ἀθου]αβδθ.. 5. Ζὰ ΘΌΡΗ. ΟΙά, 506. δο} Ζὰ 
Αἴβοῖ. ἨΙΚ. 177, Αρ. 808, 1005, νγνδβγβομϑῖ] τοῖν Ἰεάοοἢ 
ἄσχοι αἰ ἴἢπὶ Βορορηθπάθῃ Βὕτγρου,, 5. Ζὰ Υ. 78. 

Υ. 1921 ο Ζευξεγζουσία ΚαπρΠοθο μά ΝΜίδομέ, ρΡε- 
ΧΙ νἀβέϊβοι Γὰγ : ὁ πιδομέϊσα Καιηρ ΒΘ θοπάς 'ΤΟοέου ἀ65 
ζευβΒ. 80 κίθῃςξ Ἠράτος δίίοει. 5. ΗΙκ. 511 τελέων 
τελειότατον Ἠράτος, Αραπ. 104 ὅδτον τράτος αἴσιον 
ἀνδρῶν ἐκτελέων, 109 ᾿ἀχαιῶν δίϑρονον ἨἩράτος, 
607 τῆσδε γῆς φίλον Ἠράτος, ππι. 97 Ποσειδῶνος 
Ἐράτος, Ἐν. Οτεβί. 1999 ὦ Ζιὸς ἀένναον Ἠράτος, 
ἈΠ65. 821 ὦ πολιοῦχον Ἀράτος. 

Υ. 199 σον. ῥυσίπτολιξς,, ΑΡον ΝοσϊΚ. 1 ἀπᾷ γἱ6]- ἡ 
Ἰοϊοῖνέ ἀοὴ πάρι υἱοῖς ῥυσίπολις. Ἐὲ5 ἰδέ δυ Παλ- 
λὰς Ὀεζοροὰ τπὰ ἄθιη ϑ'πηθ ποὺ ραβοίζέ. οθρίθϊοῃ 
φιράτος νουπευροιί. Παλλὰς ἰδὲ Αρροβιίίοπ., νυϑ οιδ 
νοη Ἠράτος ροίτοπηί ἰδέ, νῖθ ΨΚ, 194 Ποσειδάων, 
νοὶ]. ἔπι. 159 {4 Ῥγοτῃ. 3551 1. δόρὰ. Ῥμ1]. 5394 ἴ., 

400 {ἴὉ ἃὰ. ἃ. ; δοἢ) χὰ Ῥτγομι. 9209, ἴδεθου ἄθη Νοπιῖ- 
πδίϊνυ τϊύ ἄσπι Αὐεἶκοὶ 8415 Νοοδίϊνυβ 5. Υ. 70, Ῥροιβ. 

π60 0 Β1Θ. ΠΙκ. 75: Ἀρ, 497. 1647. ΟΠοΘΡΆ. 807 ἢ; 
Τύυπι, 629, Αὐϊδίορι. ἘΚΚΙῸ5. 16, σὰ βοριι. ἀπί. 1096, 
Θίαί ἵππιος Βαῦθὰ τπθῦγοσο {9}κΚυπάρθη ἵἥππειος, ννγὰβ 
ἡδάοον. δὰ Υ. 116 φδηίπίαπάθη χὰ βϑύπ βομοίηῦ, ὑπὰ 
ὙΥΘΠΙΡΟΥ 5[Ο0ΠῈΥ δύ, σϑῦρὶ. Αὐϊβίορῃ. ὙΥοΙΚ. 88, 84, 
Αἴ. δ55 ἵππι᾽ ἄναξ, ϑοριὶι. Κο]. 1070 τῶν ἑππίαν 
-- ᾿ϑάναν. Δυοὰμ βομοὶπὶ ἵππιος ποῖ ἄθιη βοββα 
Ῥοπαππέ, ἵὕππειος χιπὶ Ἀοβδα ρσομῦγισ σὰ θοαθαΐοη. [πὲ 
τὰπστ. Ῥμοῖη. 1701] δβομνγδηίκοθ ἀἰ6 {Πκαπάθη χυνῖβοθθῃ 
ἑἡππίου υπὰ ἱππείου ϑεοῦ. Τὐερυῖροπβ Ποῖ [βὲ Ῥοξοϊάοη 
ϑυδ ον οἰ] Ἰοὴ ἀπ} ἵππιος, νυοὶϊ οὐ 85 ουβίο ΗθΣβ 

δουνου θγδομίθ., οάθὺ νοὶ! σὺ ἀἰο Απβοβίγγαμσ ἀον Ῥίογας 
Φυργϑύ ἰθητίθ, νηὶ βίο Ζὰ ἡ νὼ ϑόορὶ. Κοὶ 
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ποντομέδων ἄναξ, 
ἰχϑυβόλῳ, "Ποσειδάων, μηχανᾷ, 198 

125 ἐπίλυσιν φόβων, ἐπίλυσιν δίδου. 
σύ τ᾽ άρης, φεῦ φεῦ, Κάδμου ἐπώνυμον 

’ 

τι4 ἴ υπὰ 445. Ἀεἰξὶσ), οὐδ δ5 δπάογσπ Οτὕπάεπ, 
5. Ῥαυβαπ, ὙΠ. 91, 83. Βυγίοπ, ποῦ ϑραπῆθιη θεοὶ 
Ηδαυρὺ Ζὰ τ. 580. δΐβ βίοῃ (Ῥσομι, 468 1.) Ῥυγοιηθίμθαβ 
ἄϊοβε Ἐγβπάυηρ Ζυβοιγειθέ, ἢδέ θεῖ εἰπθιῃ ΘΟ θυ πο 5 
δαϊ 510}. 

Υ. 194 ἐχϑυβόλῳ μηχανᾷ πάξ ἄεπι Ῥγεϊζδοῖς, ἄοΥ 
δας (68 Ῥοδεϊάοῃ. Κοτπυί. 992 φέρει δὲ τρίαιναν, 
πότερον ἐπεὶ αὐτῇ χρῶνται πρὸς τὴν τῶν ἰχϑύων 
ϑήραν, ἢ ες ἐπιτηδείου τούτου τοῦ ὀργάνου πρὸϑ 
τὴν κίνησιν τῆς γῆ5ν 5. Βιοιηῆεϊὰ Ζὰ α. 5... ἀπο} ὑπ 5 
ζΖὰ Ῥτγοιῃ. 9926. Ὅϊς Οδέξεου νγεγάθῃ οἵδ δησογυΐεη. πὶ 
τϊξ ἴἤγθη δἰσθηςῃ πη! Ποἤθη ΥΥ̓ αἰϊεπ σὰ ΗΠ σὰ ΚοΙμηθῃ, 
5. Υ. 184 ἢ. ϑορῃ. Οἱἷά. 200 Ε΄ ϑίαίέ Ποσειδῶν 
(Μιεά. πᾶ ὙΥ εέεπΡ. Ποσειδᾶν) Παθ6 ἰοὴῃ ἀδογ Ὑεϊξεπί- 
βρυθοῦυηρ ὑγθσθη Ποδειδάων φοϑοβυῖθθοη, υπᾶ μηχανᾷ 
(εἰπῖβθ μαχανᾷ), νὰ αἀἷ6 Ὀτκυπάθπ οἰοῖοῃ ἢϊπίογ 

ἰχϑυβόλῳ Βαθεπ, ποῖ Ποσειδάων ρεβείζί. ὕεθεν ἀϊθ 
ΤΤοππυησ ἋΕΥΓ Αρροβίϊοη 5. Ζὶ Ὗ. 122. 

Ὑ. 1956 Βᾶθε ἰοὰ ποϊξ εἰπεπὶ ΤΉΘΙ6 ἄογ Ἠδπάβομυ- 
ἔεπ φόβων (εἰηπῖσαε φόνων.) ὈεΙθομαϊ ἔβη, νγείομον ΡΙα- 
ΤΆ}15 ἀ16 θεαὶ ὙἹείθη βἰδἐςἥπάθπάθ ΕἸγομέ θοΖοιομηδέ ἀπά 
τὸ Κοίποιη Ἀθπάθυευ ΒΟΥ Ζυ γε Ξομεϊηίῖ, Ὄοο ἰδέ 
δυο ἀ16 1οεαγέ ἀοῦ Ῥόββοσπ {Πτκυπᾶθπ φόβου πἰομέ 
Ζὰ γνϑυβοβιβῆθη. ἐὰ ἀοΥ ΗἸἰδίυβ ἀθγο 465 Εἰπάθ ἀ65 

οὐβίεηῃ οοῦμηθη, ἀστοῖς ἀϊθ [ηἰογρυποίϊοη. ἀυγοῆῦ α16 
ὙΥΙΘἀοτποϊυησ 65 ὙΥοΥγίεβ ἐπίλυσιν, ἀπᾶ 5εὶ 5 ἀδάυγοὶ, 
ἀαΐΞ οὐ ὙΟΥ ἄδιῃ ζοϊσεπάθη Ὑοοδὶ δἷβ ΚυῦΖ δησθβθῆθη 
ντοσάθη Καππ., το] κοιπηθη οη βου αϊσοί νυῖγά, 5. Ηοῦ- 
τηϑππὶ οἰθιηπι, ἄοςίγ. τπϑίτ. Ὁ. 248, 6 α]ο θεῖ Το θ εκ 
Ζὰ ϑοριι. ἀἰαὰβ Ρ. 435 ἔ. ἀβ6 γεύββ. ἀοομιημν Ρ. 86 1. 

Ὗ. 196 νυἱγὰ ἄγοβ ποοίηη]5 δησογαΐοη (5, Ὗ, 102 
8... ἀδ5 δυύβίθιπδ! γὸπ οἰηζθίποπ ὉΠουριθάθγη, ΒΙῸῚ ἴπ 
ἀε Βοϊδοηΐοϊσς ἀογ δέξου} ἀογ ὑπὰ νοι σαηζθη Οοτθ. 
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πόλιν φύλαξον κήδεσαί τ᾽ ἐναργώῶβ. 140 
καὶ Κύπρις, ἅτε γένους προμάτωρ, 
ἄλευσον" σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος 

180 γεγόναμεν. λιταῖς ὅδε ϑεοκλύτοις 
ἀπύουσαι πελαξύμεσϑα. 145 

Ὁ ὶθ οὐβίθ 5.106 ἴῃ Ἄρης ἰδὲ Πῖου, νυῖθ οἵδ, Ιδπρ, νθ 6]. 
Ὗ. 2206. 826, 451, Ῥεοῖβ. 86 ἀπά ὕἅδεῦ, ἄθπ Οτυπά 
Ζὰ Ῥειβ. 781. Τ1ΠῸΡῸῚ αἴθ Τπἰου]θοίοπ 5, Ζὰ Υ. 111, 
Κάδμου μιαΐ ἄϊε Ἰοὐχίβ ϑγ}|068 ννϑερθῃ 465 ἀαγδαυῇ ἔο]ροη- 
ἄδη οοδὶβ ΚυϊΖ, 58, Ζῃ Υ, 9ὅ2, ἴθεροῦ αἴθ ὅΐδοῃθ 8, 
5 ὙΜΕΙ͂Σ ι 

Υ. 1927 ἐναργως 510Β θυ] οἢ 9 δα σ ηβο ἰΠ] 10}. 50 
ἀαΐίᾳ πᾶπ ἀρίποη Βοϊδέαπα ἀδας πο οὐκοπηΐ. 

Ὗ. 198 5. δεν καὶ Κύπρις ἴὑ καὶ σὺ Κύπρις 
ἯΙΚ. 616. Εσπι, 776. ἅτε «15. οἰ σθμίιιοῖν 815. γγθ πο, 
5. Ζὰ Βροπ: 1079. ὕὕδθετ ἀὰ5 Ζὰ εὐρᾶπζεπάς εἶ 5. Ζὰ 
Ῥγοῃ. 178. γένους προμάτωρ ἀε8 Οεβομίθομίβ. ἀον 
ΤΠοθαῖον {ὐχξίεγ., Θἐδιητμιπαἰίει, ᾿πάθπιὶ 516. πϑιη! 0 ἢ 
ψοπὶ ΑΥα5 αἴθ Ηαδγπιοηῖα ροραῃγ, αἷς δίῃ 465 Κδάπιοβ, 
ἄε5 Οτύπαθυβ γὸὰ ὙΠΟΡραὶ., 5. ἀπο Ζὰ Υ, 108, 108, 
ὕσδρεν προμάτωρ 58. Ζὰ Ῥτοπι. 801. 

- Υ, 129 ἄλευσον, 5. πὰ Ῥτοπι. 567. γὰρ ἴοι! 
ἵπ ἄδπ αἰΐθῃ Αὐβδραῦθη ὑπᾷ εἰποπὶ Ἔμ6ῖ]6 ἀν Ηδμπά- 
Βο 6 ρόσοη ἀἀ5 δοίγυμι, 

Υ. 130 ϑεοκλύτοις, νγοῖομοβ ἀϊθα χυνοϊίθ ὅθ 
ἴαπσ παί. μοῖίβε: τὐϊ ρσο(ίδηγαΐοπάθη, 1)ὲ5 Ῥήοτγτέ ϑπί- 
5ΡΥΪΟΝΟ ἀπβϑυτῃ : ΠΙπηπ οἰ βοηγοῖθπά. Ὑογρ]. ϑεοκλυτεῖν 
Ῥειρ. 492. ὰπν. Μίεα, 207, 

Υ. 131 μαὺ ἀπύουσαι ἀϊε ἀν οὐσία Ξγθ6 ἰᾶπα, 
Ὑ186 Μοβομοα ὦ, 190 κόχλοισιν ταναοῖς γάμιον μέ- 
λος ἡπύοντες ἀυπᾶ ἀκ5. 98 ἀνηπύοντος, ννὰβ Ὀεὶ ἀδὺ 
ϑομνναηκοπάθη Οπαπες ἀεγ ϑοῦθα δι ὑεξεν πίομέ θ6- 
Τγθπιάθη ἀανῇ, 1)85 Εἰαΐασιι ἀπά ἀ16. ὑθτίρθη ᾿θιμρογα 
διαθοη ἀὰ5 Ὁ 8 510} ἰὰπρ, 5, ἅ οι χὰ ΗΚ. 590. ΑΒΘ 
βοδδῦ νύθπη ὦ πἶου Κυΐ ννᾶγθ, Κῦηπία ἀπύουσαι Ὀ6- 
δίθῃθη, ἀὰ οἷπ ἀπέϊβραβί ππὰ οἷπ Ὀἰγοομᾶυδ δἱοὴ Ὀ185- 
ὙΥΟΣΪο πη. ΘΠ βρεθοίιθη., 5. Ζὰ ΞΡ, αὐτὰ χ" 834, Αμί, 804. 
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καὶ σὺ λύχει᾽ ἄναξ, λύκειος γενοῦ 
στρατῷ δαΐῳ ἀῦτᾶς στόνων. 
σύ τ᾽ ὦ “Ματογένεια χούρα, 150 

19 τόξον εὖ πυκάξου. 

πελαδόμεσϑα Ῥοχίομέ βἰο δυῖ ἀὰβ Ἠϊηζιιγοίθη Ζαπὶ 
ΒΙιΙάς ἀεν αὐίξξη. 

Υ. 139 βομοϊπέ Αἰβοῖυ!οβ. ἀθπ Βεϊπαπιθη 465 ρο!!οπ 
λύκειος τοῖς ἀπάθτπ γορ λύκοξ δΔΡρζΖαϊεϊέθη. 5, Ζῃ βόρῇ. 
ἘΠ. 6. ΟΙἷά. 198; τεῦρὶ. διὸ Αἴβοι. ΗΚ. 660. Αρ. 
1990. Δλύπκειος γενοῦ ντετᾶβ οἷπ υυδιῆβομεσ, οἴπϑιῃ 
γοΙο ἄμππι!οῃ. ἃ. 1. εἷη Ὑεγάθγθθη Ὀγϊησοπάθσ, Αβμη- 
[10 Π65 8. Ζὰ Ὗ. 8. 

Υ. 133 μαθὲῈ ἰοῦ ἄθν Ἐπίβρυθομυπσ σπερεὲπ ἀὐτᾶς 
ὁτόνων 5ιἰαίὶ στόνων αἀὐτᾶς φεβομιίοθεπ., ἃ. ἱ. ττερθπ 
ἘΠ5ΘΙῈ5 ϑθα Ζου βοἢγοῖθα, ὑυθσθῃ ππξοσοβ ΚΙ] ἤθη 66- 
ΒΟΉΓοῖοβσ. ἴθεθευ αἴ γεν μάθης γεγρίοϊοδέ Θοθννθπκ 
Ἐππι. 597 κλῃδόνος βοὴν, ϑορῆ. ΕἸ, 88 ϑρήνων 
ῳδὰς, Ἐπ:. Ἰτοαά. 605 ϑρήνων ὀδυρμοὶ, ΕἸ. 156 
μέλος βοῆς: 5. δυο Αἴβοι. Ῥγοῃ. 138 τύπου ἐχω, 
5όρῃ. ΡΒ. 1968 ϑόρυβος βοῆς. ὍὌει Θἰεπιθγαβ. Καππ 
βίβῃεπ. ἀὰ λύκειος γενοῦ ἄδιη ϑΐππθ ποῖ ἴὰγ: ννογάβ 
εἰπ ΒἄΟΠΕΥ τηθὶπ65 ΠΡ β Θβοἤγθῖο5 (81) ἄεπι ἔθ ! ]οἢ 6 π 
Ήβρεσο, ξεξᾶρί ἰδέ, μὰν ἴῃ ἃπάοτου Ββάδαξαησ ϑόορῃ. ἘἸ.᾿ 
14 πατρὶ τιμωρὸν φόνου, ΟΙὰ.. 496 “αβδακίδαις ἐπί- 
πουρος ἀδήλων ϑανάτων ; 5. 800} Ζὰ Ργοπι. 6]. 
δη Κὔππέβε δυο στόνων κα ὑτᾶς Ξοβγεΐθεη. 

Υ. 134 Λατογένεια Νῖεά. υπᾷ εἰπῖσα Ἠδπάβομνι- 
ἔθη. “ητογένεια αἷς δτῖσεη. ἴπεθεν ἀϊθ Ηδιρεμῦπιον 
ΟΕΥ ΑΥύθπηῖβ Ζὶ ΓΠΘΌΑΙ 5. Ζὰ Ὗ. 4351. ΑἸἰβοθυ!οβ. 50}} 
αἴθ Αὐίθιηϊβ διιοῖ Ζῃ οἰποὺ ᾿ΤΟΟΒέου ἀθν Ῥοιπθῖον σϑιηϑοῆξ 
μάθη. 8. Ηθγοάδοί, 9. 1586 Κα Ῥαυβδαη. 8, 357 (ἀΐξοι. ἃ. 
Βι. 445). 5. διοῖ χὰ ΗΙΚ. 1959. 

Υ. 183ὅ τόξον εὖ πυκάδου Ὀεάδοκε ἀϊτ τϑοδέ 
αἰοθῦ ἄθη Βορθῃ, υβυβίθϑῃ. ὑπᾷ ψϑύβουρα ἴῃπ ὑγο] πὶ 
Ῥίειθη, ἨἩϊηΐου ἀἴθβεπη Ὑγογέεπ βίθμέ ἴῃ ἄθη }τκαπάεῃ 
ποοῦ Ἄρτεμε φέλα,, ντὰβ ἃι5 Υ. 139 Βἴδυθμθυ βεκοπιπιθα 
ἰδέ, ὙὙ8} οἷη Ογαπιηδῦκευ οἰααίε, 65. δοθ]θίβα. βίο 
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ΧΟΘΡΩΑΓΡΟΣ. 
πὸ 1 «Ἃ ὁνο 
ὃ ἕ, ὃ ἔ΄ ὄττοβον ἁρμάτων ἀμφὶ πόλιν 

«λύω. στροφ. ἕ. 

ἩΜΙΧΟΡῚΙΩ͂. 
9 7 } δ΄ 

ὦ ποτνι ρα. 

ΧΟΡ ΦΤῸΌΟΣ. 

ἔλακον ἀξόνων βριϑομένων χνόαι. 15ὅ 

ΗΜΙΧΟΡΙΖ. 

"άρτεμι φίλα. 
140 δορυτίναχτος δ᾽ αἰϑὴρ ἐπιμαίνεται. 

ῬΘαβο 8η ὦ “ατογένεια κούρα ἀπ. ΑἸ]οὶπ ἄδππ υυῦγᾶς 
ἴπ Ὗ. 139 εἶπα βοβίθοῃμῃέβ ὙΥΘαἀθυ ποίη οπέμαϊύθπ 5θυπ. 
Φεάοος ἰδέ ἀδβοι θϑύ ἄον Δυβυῦ ὃ ὃ 1 Ὁ Ζὰ κίἰτγοΐϊονθη, 
4ἃ δἵ΄ Κοὶπθ Εἰπίβρυθογυθησ μαΐ, ὑπᾶ οἰΐθηθ αν 815. τ|η56- 
ΧΟΡ ϑίβα, τὸ Ἄρτεμι φίλα, ὃ ὃ ὃ ὃ ποῦφπ οἰπαπάθν 
βίαπα, εἰπροβϑίζί νναγαο. 

ΝΜ 3.90 θορίππί ἄογ αὐ Οοσαη σα πο Ππιίξ. 5. σὰ 
ν. 78, τερον ὠμφὲὶ πόλιν, νγὰβ αἷοιὶ γοῖι ὕουθυπι 
ΔΟΒᾶησί, 5. Ζὰ Ῥγομ. 416. 

Ὗ. 138 ς5 Κηδύγθῃ ἄδθι Ῥοβοννοσίθη ( Βοϊαβίθέθῃ) 
Αοββοπ ΝΆΡοῃ (Βὕομβθμ), γ6ΥΡ]. 50Ρἢ. ΕΠ. 745 ἔϑραυσε 
δ᾽ ἄξονος μέσας χνόας. ΝειΔρΒοιίβοι βίθμῦ 65. ππέθῃ 
Ὑ. 852 χνόας ποδῶν ἀΐο Ἀόμπτγοη ( ἀδθοὶμθ ) βθί Ποῦ 
Ἐδ[56. 

ΟΥ̓͂, 139 κ(θμῃξ πδοὴ άρτεμι φίλα διθνν ὄβη Π10]ι ποοῖὶ 
δὲ ὲ ὃ, Ὑ835 805 Υ. 196 { Βουγγῦπγε, 5., 485. ΓἌρτεμε 
ἐδὺ Ἄρτ᾽ μὲ τὰ. βρύθοβοη, 5. Ζζὰ Ῥύοτι. 118. Ῥαμῃ ἰδέ 
1πι| ΘοροΠδίΓΟΡ Ἰβομθη ογβο Κοὶπα Αθπηάθυππρ ποίῃϊρ, 

Υ. 140 5ριθἰβευβομυς το ἀροὺ ἐοθύ ἄασιι ἄον Τμιβί- 
γαϊπὶ. ἃ. 1. Ζῃ ἄδθπι Οἰογδθβομο ἀον ήασθη Κοιηπιξ δυοῖ 
ποοῖὶν ἀὰ5 ϑαυβοη (ον ἀπτοῃ ἀϊθ ΥΥι δ ριθίβο ουβομ {{ογ- 
θη Γι τ, δόρυ ἴῃ δορυτίναρεος (64, Βεὶ ΥΥ̓́οἶδσϑὶ 
δοριτίγακτος) ἰιοϊδῦ Βῖον ΥΥανίβριοίβ., νεῖ μοὶ Ἠομπιοῦοσ 
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τί πόλις ἄμμι πάσχει; τί γενήσεται; 160 
ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός ; 

ΧΟΡΑ͂ΓΟ Σ᾿, ᾿ 
ὃ ἢ, Ἐ ἔ᾽ ἀχροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρ- 

χεται. ἀντιότρ. ἕ. 

ὈΙβνυ θη. 5. δῦοῃ οὔοη Ὗ,. 10] υπᾶ Ζῃ ῬοΥβ. 919. 
γοη ΥΥυσξρίθίβθη ἰδέ διο ἀπέθη Ὗ. 596 ππᾶ νἱο!]οἱοῃΐ 
θῦ8 ἀΐε Ἀεάς, δ᾽, νυϑῖομοβ βοὴ ἴθ δ|1|6ὴ τκαπάρπ, 

Δ ΒΟΥ ἵπὶ ἤθρ, ἃ (Οο1]Ρ0, 9) παρέ, παθθ ἴσῃ θ6Ιθ6881- 
θη. 4ἃ 65 ἄεξιη δΝθίγαπι ποῦ Ζανυ ον ἰδ, πα 65 ΟἴΟΥ 
ΠΔΟῸΪΝ οἰποπὶ γοΥΠοΥροσαηθθηθη Ὑοοδίϊνγυβ ἔο]σί. 5. Ζὰ 
ΟΒοορη. 485, Ῥοοῖ Κἂηπ 68 δ᾽] 6γἀϊηρα οἣπο ἸΝδοῖι- 
{Π61} ΓΘ ]Θη, 

Υ. 141 μιαΐ ἀϊοβεῖθο Ἡδπάξο τς ἄμμε υπᾷ Μαεὰ, 
(ὑγεἶρθὶ) ἄμμε βίαξε ἄμμιν, νυβίομδβ. δὴ βίοῆ ζυγὰσ θ6- 
δίθῃθη Καππ, ἄοοῖ ἀδὺ σϑπδθουπ τηθί Ἴβομθη ΕΠ ΞΡ ΘΟ μα Πρ; 
Ὑγαραπ 8ΔΟΝ σὑοὴ τηΐγ τηἰξ ἄμμε γεγίδυξομε νγογάθπῃ ἰδβύ, 
τί πόλις ἄμμι πάσχει; νὰ Ἰεϊάθέ ὑπ5 (]εἰζί ) ἀϊ6 
δίααί ἐ ἃ. 1. μαΐ 5ῖ68. βοῖοῃ δὐνγαβ φρο ίθη ὁ 5, ἅδον τέ 
Ζῃ Ὗ. 88. τέ γενήσεται; δπύνγθου : νγὰϑ νυῖγα δυΐοϊ σθὴ 
ὙγΘΙΟΠ65 γα ἀΟΥΓ Αὐβσᾶπρ βϑυῃ ὃ οὗδὺ: Ὑγὰβ ὙΥγὰ δὰ 
ἴῃ (ἀεγ Βίδα) νυθγάθη ὃ 5. ζὰ Ῥγοπι, 907. 

Υ, 142 ἴῃ νῦῖα ἔθυπ {(νυῦῖ6.}) δθεγΓ ποοῖ ἕμηγί εἷπθ 
Ἐπ βοπμοιάθπησ Πουθοὶ οἷπ (οἱέ ὃ υνῖθ υυῦῖγᾷ 65 ποοῖι 6η- 
ἄθη ὁ ὕδσροεν ποῖ (εἰηῖσα πσ 77} 5. ξὰ Ῥσοι, 641. 

Υ. 148 ε5 Κῦιπιηξέ (ογίοϊσί) 806. εἶπ ϑέεϊπίσιησ 
ΔοΥ̓ οὈοηροίγο θπθη Νδπθυζίππθη. ἃ. 1, αἴθ Εἰοῖπάθ νγοσ-σ 
θη ϑἰειπθ πδὸὺὴ (οὺ Βυυβένυθηῦ ἀ6Γ δίδαυοση. ϑέατί 
ἐπαλξέων, ν Το ΟΠ 5 ἀυτοῖ αἴ6 ΞγμΖοϑῖβ ἀγοιβυ!θὶσ ἰδ, 
πιδομίθ ἴοὰ ἐπ΄ ἄλξεων 5οηγεῖθθη, ὑπᾷ νἱϑὶ οἰ οῆς θεζίθμξ 

50) αἷθο ΟἸοξβθ ἀθβ. Ἠεβυοδίοβ ἄλξεων, τειχέων τα 
ὌΠΒΘΓΕ ϑ'ί6]6: δεδθῃ ἀ16. οὔϑη σοίγοίζθπθη Βεαβένγθγεπ. 
εὐσϑῃξ (ουίοὶ οἷη ϑ'ιθίπμαρθι, οὔθ σσθπη τπᾶπ εἶκρο- 
βόλων νου ἀκροβόλος αθ|οϊίεέ : ἀογ ϑομ!θαάογον 5 οἰη- 
Τοσθη {τ}  αἀἴ6 Μδιιθυζίππθπ, ἀυο Καππ ἔρχεσϑαςκ 
οἶμπα Ῥυᾶροβι(ομ τηϊζ ἄθπ Οἰθηϊίνυβ βέθῃεπ., πᾶοὴ (ΟΥ 
Ἀπδορὶθ ἀδηιιομοῦ Ὑαγθα, 5. Μίαψ. Θσαιηπι. 8. 350, 
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ἩΗἩΜΙΧΟΡΙΩΑ͂. 

ὦ φίλ᾽ άπολλον. 

ΧΟΡΑΓΟΣ. 
145 κόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτων σακέων. 10ὅ 

ΗΜΙΧΟΡΙΑ͂. 

καὶ Ζίιόϑεν 

Ἰη5, Ζὰὶ ϑοριι. ἀπί, 1022. υπίοπ χὰ Υ, 862. νυϑίομο 

Οοποίτποίίοπ 16 ἀοοῦ πῖομέ τ οι. 1Π24. ῷ. 801 ἔρ- 

χονταῖ πεδίοιο Ζὰ γογνυθοῦβθίη ἰδ. 5. Νίαξῃ. Οτδιημι. 

8. 577, 1. λιϑιαὰς Βιοίπγτερθη, νεῖ χερμεὶΐς Ν, 282 1. 
πὰ ἄθη γοτγίθη : τοὺ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφιβόλοισιν ἰάπτουσε 
πολίταις χερμαδ᾽ ὁπρυδεόσαν, νος γιφοὶς Βοιποορο- 
δίῦθεῦ Ὗ. 194, Ῥίομῃ. 99, Βυμπομβί. 182 (ϑοβμβῦϊ) 
γεφέλην. ὑποόχων νιφάδι στρογγύλων πέτρῳν, αν. 
Ἀπάγοιη, 1180. τ. ἃ., νἷἱὸ φυλλὰς 5ίτοευ. Θορῃ. ῬΆΪ. 
83. ΒΙοιῆοια χὰ Αἴβοι. ἂρ. 78, σἱὸ αἱμὰς ΒΙυιῆυ 
50Ρῃ. ῬΆΠ. 697. ἃ. ἃ. 

ν. 145 150 δαπέων. φνγοὶβυ!θῖρ. {Π686ὲ χαλποδέ- 
τῶν. 8. ζυ ὟΟ. 48. 

Υ. 146. ΠΠΐ ἀπᾶ 50. (πυὰ ἄδππ, ἄὰ ἄετ. Καῃρῖ Ρ6- 
χοῖϊίβ ἂἃπ ἄδθὰ Πούθη 150} βοῃθίχο, ἀαγοῖ Ζθυσ. (ἄδΖα 
θοβπιηΐ6 5} Κυϊο θη βοποι ἀθηθρ γοῖπο (Ταπρίνδυ!οῖο 5) 
ΟὈεχμαυρύ, ὑπὰ χννᾶὺ (ἰο πιθῖηθ. ἀ10}.} π᾿ ΘΟ ομίθῃ 
56! σα (50! οι ύθη! 6 θη 46.) Ἠροεγπ μα νοῦ ἀοι ἰδάί 
(ἀϊ6 ἀὰ ἀοῖμ ἨροΠρίμυπι νοῦ ἀον δίας παβ6), δον ἄρῃ 
δ᾽ θυ Θμ μουίσθη δι (ἀ16ὸ Βίααε ΤΡ 81). ὕθσεθοϑι καὶ 5. 
Ζὰ Ῥίοπι. 392. “ηιύϑεν, ἄθπη ἄφυβ. {πο 116. 164ον Οοίυ- 
ποι 1ν ἘΣγοπαπιῦ Ζὰ. 5. ζ Ῥγοιῃ. 9929, 86 ἄθπι 
ὝεΥβ6. Ποῖ οἷπα ὅθ. (οϊθη (5. χὰ Υ, 139). 50 πιδοῃίσ' 
τον “Ζιῦϑεν ὃν βομυοῖρθη, νυοδαγοῃ ἄθι ῬΆ]1ὰ5. δἰ ἰθῖῃ 
αἴ6 Ἰππίβομποιαθηρ ἄἀθν Κυΐορα Ζυρθβοθυθ οι. νγογάθῃ 
νυῦγαο, ὃν Κυπηίθ νυθρρθὰθ ἄδθυ ἀμπη!οῦθη ὐπάσπρ ἴῃ 
“ιόϑεν Ἰοϊομε δυβία! θη, υνῖθ νἱϑιοῖος Κόρα. ἀπὸ. 106 
᾿φργόϑεν ἴῃ ᾿ργόϑεν ἐν χὰ ἃμπάοιπ σύ. Ῥόοοι Κῦπηίο 
ὰῃ δος καὶ «“πτόϑεν ον, οἄογ καὶ συ “ιόϑεν, οἄοῦ 
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πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος, ἐν μάχαι- 
σί τε μάκαιρ᾽ ἄνασο᾽᾽ Ὄγκα πρὸ πόλεως, 110 
ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιῤῥύου. 

ΧΟΡΟΣ. 
150 ἰὼ παναλκεῖς ϑεοὶ, ότροφ. ζ΄. 

ἰὼ τέλειοι τέλειαί τε γᾶς 

καὶ τὸ Ζιόϑεν (5. τὰ Ὗ. 199}. οὔεγ καὶ 4ητογενὲς 
(σευ ]. Υ. 191) νϑυπιαέθθη, νυθπη δένναβ Ζὰ ἅπάθυπ νγᾶγο. 
16 ὙΥοσίε Ζιόϑεν πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλοϑς ταϑομοπ 
εἶπα {πη ιγοῖθαπο ἃ05. Ζυ ἐν μάχαισι μάπατρα γνεγρ]. 
Υ. 1291] φιλόμαχον. --- τὲ ὑπᾶᾷ Ζνγᾶγ, 5. Ζὰ ῬΓόομπι. 
208, Ὄγπκα νγδβυβοποϊ]οἢ ἀἰα Ἐσμαῦεπα, εἶπ Βοϊπαπιθ 
ἄἀεν ΤΠΘΡΔ βοθθη ῬΑ]185. Ὑγ 6 ο 6 ἴῃ ἀεγ Νἄᾷμε ἀδγ 5ίδαξ 
(5. Υ., 485 Ὄγκα Παλλὰς, ἥτ᾽ ἀγχίπτολις πύλαισι 
γείτων, δυο Ὑ. 468 γείτονας πύλας ἔχων Ὄγπκαϑξ' 
᾿ΑϑάναΞγ, ΥΟΥ͂ ἄδιῃ ΟὨ Και βοῆθη ΤοτΘ οὶ ἀειὴ θοτγῖθ 

Οηκαὶ (Ὄγκαι πώμη Θηβῶν, οὗ Κάδμος ᾿Δϑηνᾶς 
ἄγαλμα ἱδρύσατο ϑεἴο!. Ζὰ Τκορῆγ, 1925, χὰ 

ῬΙπάαν. ΟἸγπρ. 9, 47) ἴῃν Ηεϊσίμυπι Βαίί6. Νδοῖ 
ἄθπι ΟΒο δέ 5ο1} Οἰκὰ ἀδὺ γὸμ Κϑάτηοβ τϊζσοογδοῆία 
ῬΒοΙπΙΚίβομο ΝΝδιηῆβ ἀδὺ Ῥδ]]ὰ5 βευθ, 9.. δύο Ῥαυβδμ. 
9. 12, Ἡδεβυομῖοβ ὑπίεῦ Ὄγγα, ἄεπ ὅ.8ο0], σὰ βόρῃ.- 
ΟΙά. 90, γαϊοκοπὰσ Ζὰ ἄθπι ϑοβο αδέ γὸπ Επτ. ῬΒοῖπ. 
1055, ϑέδηϊου ζὰ α. 5έ, πρὸ πόλεως ἰδέ γοη Ὄγπα 
ΔΟΠαπρὶρ, 5, ζὰ Ῥγομ. 416, ἐπιῤῥύου παΐ νυνῖδ ῥύεσϑε 
Ὑ, ῳ8δ, 80 ἀϊα νου]οίχίβ ϑ' θα ΚυτΖζ, ἀοοῇ ννυᾶτο ἀδ5 
δύσι δυοῖν υἱομεϊσ, νύθππ βἶθ ἰαὴησ νᾶτθ, 85, εὔνγαϑ 
ΑΘΒΠΠομε5. ἴθ ῥυσᾶς Ἀφ. 1381, Ὁῖ6 Ῥγᾷᾶροβιιϊοπ ἐπὶ 
ἴῃ ἄεπι ὕεσθο ἀτοκέ δὺ5., ἀαΐίβ αἴα Οὔκ πίομέ Ἀ]ῸΒ 
ἴῃν ΗθιΠ ρίδυπι, βοπάθυπ δυοῖ ἀἶθ ϑιαάξ βομαϊξζεη 50]]. 

Ὑ. 150 θεριππέ ἀδθν νἱθγίβ (θβδηρβομηϊίξ, 5, ΖᾺ 
Υ. 78, παναληεῖς, Μεά. υμπὰ οἰηΐσα δπάοτε παναρ- 
γξῖς,, νγδβ τηϊ ρ᾽οίοεμοιη Βοομέθ δυϊσεποιημηθ ὑυθγάθπ 
Κῦὔπηϊο, ΥΘΡβ]. Ῥεῖβ, 841, Οβοορὶι. 05, Κα! πδο, Βτ. 
48 παναρπέος ἠελίοιο. 

Ὑ.151 ἢ. ὁ Βδομδέβ Βυγρβοναἑζο ἀπ Βυγρεομῦκέο- 
ΥΪΏΠΘΠ αἴοδο5 ᾿μαπάοβ! τέλειος. ἢαξς αἷς Με συ]ὺς 
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τδϑὲ πυργοφύλακες, 
πόλιν δορίπονον μὴ προδῶ- 125 
Ὧ᾽ ἑτεροφώνῳ, οἱ, στρατῷ. 

Κυΐζ, 5. Ζὰ Ὗ, 115, Δ0ογ πίομί τέλειαι, 5. Ζὰ Ῥο18. 
994, γᾶς τᾶσδε μᾶπρι νοη πύργος ἴῃ πυργοφύλαπες 
ΔΌ. 5. ΖζΖὰ Ὗ. 106. πύργος Ῥοάουίξοί ἴον ἵπὶ Θαροϑη- 
δαίζα σὰ ἀεν 5ίαάέ ἀϊ6 Βιγο Καάιηεῖϊδ' ουβ}ῖθ6 Β8}} 
150 ἀπίοη Ὑ, 8038 Ηἶ.., 880 ἢ. 55, δυο Ὗ. 992. ὙοΥ 
ὅοΥ Βυγρ δύ αἴθ βοθπθ. ὑπά Πῖθι βίθῃθπ ἀἷθ αὐέίετ- 
ῬΠάοΥ, 

Υ. 153 δορίπονον, Αἰά., Ὁ. α. ἃ. δορύπονον. 
Ὗγαι Καπη χυνεϊζείη. 

Ἦ, 184 δ. ἑτεροφώνῳ στρατῷ, Ὑγ85 10} (65 
γεΥ56 5 ὑγθσθη ἴῃ ἑτεροφώνῳ, οἱ, στρατῷ νευνγαπάο!ξ 
ἢΔ06.. 50 ἄὰῖς ῷ ἴπ ἑτεροφώνῳ νγϑρθὴ 465 ἀαγδυΐῇ 301- 
δεπάθηῃ δ οοαὶβ Κατ ἰδέ. β 10 ῆθ οἰ Πρ βοΠαἰ τοί Τηΐου]6- 
οὐἴοπθη ἥπάθη κἵοῖ μδυῆσ, ἀπά ΒοΖθοῆπθη ἀ85 ΟΠ μ6ΓΖ- 
᾿οπθ ἀ65 δυβοοβργοοιθπθη Θδάδηκοπ, οἵξ ἀηϑοῦ οἱ α δΥ 
᾿υβάνοκοπᾷ, 5. Ζὰ ορῃ. ῬὨΠ. 8565. Απί, 1268. 50 
ἃ νἱο! οἰομὲ λαμ. ὥφΦυ,.. δι: τὺ ἐθλεν Ὁ ὅν 5160. 738, 
Οποορὶι. 469. ΗΙΪΚ. οὅδ, αἱ ἢ ΞΘ 0,109... ῬοΙδβ. 9272, 
αἷ, φεῦ Βάκα, 5600, 668, ὃ ὃ Βῖ΄6". 8508 -- 920, ΗΙΚ. 
180. 140, ὃ ὃ ἃ Ῥατε. 939, ἕ ὃ Ῥτομι. 606, 7ὲ Ῥεῖ. 
561, 669, δὴ δὲ ΗΚ. 1006. ὠὡ ΗΙΚ. [00 -Ξ᾽ὦ 163, 819, 
Τύυμῃ. 786 --- 8138. ζὼ ἊΝ Αρ. 1467, δὰ Ῥεῖ5. 562, 
ὅ00, 673. οἱ Ῥεῖβ. 9638. οἱ οἱ Ρετβ. 896. οἴμοι ἀξ. 
ΜΠ 8 Ἰπόχοῦ, Βοῖα. 5492... δώ. .τοτοῖ Ῥει5.. 548... 558, 
φεῦ Ασ. 1114. Ελσππι. 781]. 808, 831, 838, φεῦ φεῦ 
5160. 111 -- 196, Αρ, 1406, Ομοορι. 392, ὦ Εἰμὶ. 
949. ὕεθεϊσθης. ἢ6] οἱ ἰθομέ δὰ9 νυθρθὴ ἀ65 γόυῃου- 
δοθπάθη ᾧ ἴῃ ἑτεροφώνῳ, ἄα ΟἹ ἴῃ ἀδΥ δἰΐοπ βουγι 
Τὰν ᾧ απὰ οὐ σαὶ, Αὐοὶ Κῦππίθ πὰπ ἑτεροφωνοῦντει 
στρατῷ, οὔον ἑτεροφώνῳ τὲ ὀτρατῷ,, ἃ. ἱ. ἀπὰ Ζννγὰ 
οἰπθπὶ ἔγθπιάθη Ἠρογα (5. σὰ Ῥύοιι, 908}. οἄδν ἕτερο- 
φωνίας στρατῷ, ἃ. 1. οἴποιη Ἠδοτ γὸπ πάθοι ϑργδοια 
(5. Μαίιν. ατδιμπι. 8. 3516. [). οἄον ἑτεροφωνήτῳ 
( Ἀρεν.}) στρατῷ, οὐδοῦ ἑτεροφώνῳ τῷ (ἃ. 1. τινὲ) 
στρατῶ δοιγοῖθθι. ἴὔθοθοῦ αἰ ϑϑοιθ 5. χὰ Υ', 71. 



42 ἘΠΊΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. , 

15 κλύετε παρϑένων, κχλύετε πανδίκουφ, 
χειροτόνους λιτάς. 
ἰὼ φίλοι δαίμονες, ἀγτιότρ. ξ΄. 180 
λυτήθιοι ἀμφιβάντες πόλιν, 
δείξαϑ᾽ ὡς φιλοπόλις, 

1600 μέλεσϑε δ᾽ ἱερῶν δημίων, 
μελόμενοι δ᾽ ἀρήξατε" 

Υ. 186 πανδίκους, Αἰά, ἃ. ἃ: πανδίκως, νγᾶξ 
γἱϑ]]οϊομέ ἃομέ ἰδέ. θοβοπάρθυβ 4ἀὰ πανδίμως Οζα 580 νοῦ 
Αὐἀ]εοῦν!5 βίεμῃξ, νϑυρὶ. Υ. 6ὅῷ. ΗΙΚ. 409. 

Υ. 158 κέ ἀογ Ἠϊδέυβ ὑγθσθὴ ἀ6Γ γεγκύγζυπε 65 
ΟἹ ὙΟΥ αὶ πἰομέ ἀποιδίεϊσ,, σουρὶ. Υ. 748.ἁ ἀμφιβάντες 
-- δείξατε Τὰν ἀμφίβητε καὶ δείξατε, τετρὶ. ῬεΥβ. 
9286. ΗΙΚ. 907. ἀμφιβαίνειν 5ιεμί, νυῖβ Ἠοπιου. Π|α4.. 
Ἰις 37 ὑπ4 ΚΑΙ πο. Ἡνγιηπ. δυΐ Π6ἰο5 27 τηϊῦ ἀ6Γ 
Ἦν ἀρόομιν 4ο5 Ηδζεμβ ὑπά ϑομάίζεμβΒ. 80 ἀμφέπειν 
Θορὰ. Απί, 1118 α. ἃ. 

Υ͂. 169 δεξξαϑ᾽ ὡἰς φιλοπόλις, πϑιι ποῖ ἐστὲ οὗν 
ὄντες : πεῖσέ, ἀεί ἴῃν ϑίαδεξγευπᾶθ βευγᾶ, οὔθ Ζεῖσέ 
δα δἷ5 ϑιἰδαςέουμαθ: 5. δου. αἴθ Οοπβέγυοίίοπ (6Γ 
εΥθὰ ἀ65 Ζεῖσεπβ Επυγ, Οτεβέ. 800 ποῦ γὰρ ὧν δείξω 
φίλος; Νεά. ὅ48 ἐν τῶδε δείξω πρῶτα μὲν δοφὸς 
γεγὼς, Τρῃῖς. Αὐ]. 406 δείξεις δὲ ποῦ μοι: πατρὸς 
ἕκ ταυτοῦ γεγώς; Νίαξἢ. Θταμημι. 8. 549, ὅ πις ΑἸπι. 
5. ὃπ5 Ζῃ ρδπ. 100, ϑβορῇ. Απί. 469, φελοπόλιξ 
ΒοΒοῖηῦ σϑίθβεπ υγεσάθη ΖῈ τηΐδβθη βέδέέ ἄἀθβ σενυγδιη]1- 
ἤθη φιλοπόλιτες, νγὰβ {γϑῖοἢ Γὰν φιλοπόλεις γευβοθτῖθ- 
θεπ δθύῃ Κᾶπης: Αἰά. φιλόκολιϑ. » 

Ὑ. 160 μέλεόϑε δ᾽ (Βες. Α μέλεσϑέ 5.᾽) ἑερῶν 
ἘοΡ. πιὸ Νῖβα. (Υ εἶξ6}} πἀπἃ ποοῖι Ζνυοὶ Ηδπαξομυι θη, 
δενν. μέλεσϑ᾽ ἱερῶν φσορσθπ ἀδ5 Δ εγβιμα[β., ἀπ ὙΥϑἢΥ-" 
Βομ ΠΠΙοἢ ἂὰ8 ἀοΥ Οὐπδίγαοίίοη οὖσ᾽ φιλοπόλις μέλεσϑ᾽ ᾿ 
Σερῶν επέβίδηαδῃ: Δοοὶ Καπη τπᾶπη ἃιοῖ ὡς φιλοπόλιξς 
(ἐστὲ), μέλεσϑε δ᾽ ἱερῶν νϑυθίπάθῃ, 5. Ζὰ Ῥύομ. 178,. 
ἌΥΘΙΩΠ τπὰη δείξατε, μέλεσϑε δὲ 815 ΜΗ 8η56-- 
ἤθη γη1}]. 

΄ 
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φιλοϑύτων δέ τον πόλεος ὀργίων 186. 
μνήστορες ἔστε μοι. 

ΕἘΤΕΟΚΠΊΗΣ. 
ὑμᾶς ἐρωτῶ, ϑρέμματ᾽ οὐκ ἀνασχετὰ, 

100 ἡ ταῦτ᾽ ἄριστα καὶ πόλει σωτήρια, 
στρατῷ τε ϑάρσος τῷδε πυργηρουμένῳ, 190 
βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων ϑεώῶν, 
αὔειν, λακάζειν, σωφρόνων μισήματα:; 
μήτ᾽ ἐν κακοῖσι, μήτ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ 

110 ξύνοικος εἴην τῷ γυναικείῳ γένει." 
κρατοῦσα μὲν γὰρ, οὐχ ὁμιλητὸν ϑράσος, 195 

Ὗ. 162 φιλοϑύτων ὀργίων ἄοΥ ορἕου οθοπάθῃ, 
ΟΡ[ουγθιομθη., χιΐῦ νἱθίοπ ΟΡίογπ νεγθαπάοθπθη Εἰοβίθ.. 5 
ἌΘΠΠΙΙΟΠο5. σὰ ΗΙἸΚ. 666. δέ τοῖ, 5. σὰ ὕτοιπι. 1023 
πόλεος ἔγνουρ). Υ. 197, 200. ἨΙΚ. 8338, Δς. 1140, 
5όορῆ. Απί. 162 ὦ 8.} Βᾶθ8 ἰοΐθ Ζυῦαῦ δ 9 ΠΟΙΏΙΠΘΠ) 
6} 65. ἄθιῃ βγορ βίοι Ὑογ56. σϑπδιιοι Θηίβρυϊοιῦ, ἀπά 
γναρϑηῃ ἀδΥ αἰίθῃ ΟἸ]θι οἱ. ἀον Ο-Ἰδαΐα 815. Κοῖπο γογ- 
ἃπάθγυπηρ ΔηΖυβεῆθη ἰδύ:; ἀοοῖ ἰδύ ἀἴθ σονυδῃη!οῆθ 1,68- 
ἃγύ πόλεως, πνγοῖβυ!οῖσ δαβσοβργοοθθη, δῦοι τἱ μεσ, 

Υ. 164 Κῦπιης ἘσέθοκΙοβ, ἀυστοῦ ἄθη 1 ἅτ 465 ΟΠΟΥΚ 
Ὀονίοροη; δ5 ον Βυτρ ζυγοῖς. ϑρέμματ᾽ οὐκ ἄνα- 
ὀχετὰ ἵμ, ὉΠ 55 6 ἈΠ ΟΠ 65 αοζάοῃί, συ ογρ]. ϑορ ι. ἘΠ, Θ 92 
ὦ ϑρέμμ᾽ ἀναιδές. - 

Υ. 166 5. ὅθεν καί --- τε χὰ Ομοορρῆ. 1023. 
ϑάρόος αροπδίαμα ἀογ Ζυγνοιβιοῃῦ. οὖνναβ Ἢ τοῦ ρ6- 
υυᾶμγθπᾶθθ, ννῖο Υ, 902. 80 δυο ϑράσος (5. Ζὰ ΗΙΚ. 
491) ὃ: 8, 

ΟΥ͂, 167 5. ἅδον ἄϊα 5. απσ γοη πρὸϑφ σὰ Ῥτομι. Θὅθ. 

Ὑ. 168 5. ἅλεν αὔειν, λαπκάδειν χὰ ΟΠοθρῃ. ὃ. 
δωφρόνων μισήματα φοπύνγεον δα ἄθη Ομου ῬθΖορθῃ : 
ἴθγ Οορσοπβέδηάθ 465 Ηδδβοβ ἀον νεγβίδηαιροθη, νυ] ᾿ὔσπη, 
73. οὐοῦ θθββϑὺ αδἷβ. Ἀρροβί(ομ. σὰ ἄθῃ [ηδηϊίνοη εὐ 
ἃ ἐότι ὀωφρόνων μιόήματα. 

ΥΟ 171 ἴ, εἰπᾷ αἴθ Ῥανεοὶρία μρατοῦσα υἀπᾷ δεέ- 
δαόδα δυΐ ἀὰ5 ἄθιι ϑ΄'ππθ πδεὶ 'π τῷ γυναικείῳ γένει 
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δείσασα δ᾽, οἴκῳ καὶ πόλει πλέον κακόν. 
καὶ νῦν πολίταις, τάσδε διαδρόμους φυγὰς 
δεῖσαι, διεῤῥοθήσατ᾽ ἄψυχον κάκην" 

170 τὰ τῶν ϑύραϑεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλεται, 
αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἔνδοϑεν πορϑούμεϑα. 200 

δπέμα]ίοπα γυνῆ ὈοΖοσθπ (5. Αθμποἢ 65 σὰ Ῥγοιι, 146), 
πηᾶ θεϊάθ 815 δρβοϊυία ΝΝοιηϊηδίϊνα ἀπΖιβθῆθη (5. 485.) : 
δύ δἷθ. μι! οἢ οἷπα βέδσκθ. 50 ᾿ἰδύ πίοῃύ υπηρᾶπριοἢ 1ἢΓ 
Γτοίζ, ἰδ βἷθ. ΔΌΘΥ οἷπο ζυγομίξαιηθ. 80 ἰδ [τ Ηδι5 
πη 5ίδας στοξου ἀδ5 [7606]. Ἐρατοῦσα ἰδὲ νγϑρὲπ ἀ65 
Οερθηβαίζοβ δεέσασα γὸπ ἀθν Ὁ εἰβίεββίατκα Ζὰ γεγβίθ- 
ἤδη. ππᾷ 5ίεμέ ξὰγ πρατερὰ οὖσα, καρτεροῦσα. 

Υ. 1783 ἢ. τάόδε διαδρόμους φυγὰς ϑεῖσαι πδοἢ- 
ἄσεπὶ ἴῃν ἴῃ 50] 0 ϑπρδί μοῦ Ὑ υνυσσθπσ οαοῆ Πογδυξ 
Ζ0. Βυτρ σοῆύομέοί δαθέ: υϑυρὶ]. Ὗ. 962. πολέταις 
διεῤῥοπήδσατ᾽ ἄψυχον κάκην ἴῃΒγ Βαθὲ ἄθη Βὔγρογη 
χτππίῃ!]οβα Ἐοϊρμοῖ εἰπρογαιβομῦ, ἄσσον θα Απρβίρο- 
ΒΟΙΧΟΙ εἰπροῆδίδί, 5. Ζὰ Ῥτοι. 888. 

Υ. 175 Βαθε ἰοὴῆ δὺ5 Νῖοα. ὑυὑπά δπάθγῃ ὕΠγκυπάθη 
ὀφέλλεται 5ἰαίε ὀφέλλετε, νγεῖομοβ σσεσοη διεῤῥοθϑή- 
ὅατε επίβίαπμάθη Ζὰ 56 ΎΠ βομδὶπῦ, Ὁπὶ 50 ΤΠΘ ἢν δαυῖρο- 
ΠΟΙΏΠΊΘΗ., 815 αὲ οἷΐ ἴῃ ὃ υϑγάουθϑῃ σοίΐυπάθη υυϊγά., 5. 
Ζὰ Ῥεῖβ. 801. ὕενεν ὀφέλλεται νεγρ]}. ἀπίρῃ Ὗ. 231. 

ἮΨ,, 176 ὑφ᾽ αὐτῶν ἴὰν ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν, κα 
ἀὰ5 δυϊσοϊοεία πορϑούμεϑα 80 Υἱεὶ ἰβῦ 8]5: Ὑγγ βἰπά 
ΒΟΙομο. αἴθ ἀυτοῦ βιοὴ βειρϑὲ ΖζΖουρίῦγέ νγοσάθπ. {6061 
ἄθπ Θεθγαθοῆ ἀκ ταβεχίνθη ῬΥΟΠοιηθπ5 ἀο. ατγϊξέθῃ 
ῬΘυύβοῦ βίδες ἀβεβθίθθη ῬΥΟΠΟΙΊΘΠ5 ΔΕΥ ογβίθῃ πᾷ Ζυγοὶ- 
ἕδη Ῥοϑύβοη 85. Ἠθιηϑηπ πᾶ τπη5 Ζὰ ϑορῃ. Ἴσαρος. 450, 
ΒΙοιμβοΙα χὰ ἄρα, 809. Νίδεῃ. ασαμη. 8. 489, Π, 
ὙεΥρ]. δυο Αρ. 1119. 1970, 1296. 1524. ΟΒορρῆ. 
107. ἨΙΚ. 778, Βευοίβέ. 116 (δοιὰ) τοῖς αὐτῶν 
πτεροῖς ἁλισῃόμεσϑα, ὅορι. Ἐ]. 286, Αἴαβ 1132, Οἱά. 
138. ΚοΙ. 930. 966, Εν. Βακοῖ. 7929 κρύψαντες 
αὑτοὺς τ. ἃ. ἔνδοθεν σνοὸπ ἴππθῃ, ἵπὶ Τπποῖῃ. πίοδέ 
ἀυγοι ἀϊς Ἐπἰπᾶθ, ἴπὶ Θερεπβαΐζ σὰ τὸ τῶν ϑύραϑεν. 
Δηαογννᾶγί5. Βοῖβό 65. διοῖ Σ σῸη ἔγοῖθα ϑίΐοκοι., 5. ζὰ 
Ομοορὶι, 880, Ῥεῖ5, 10. 

ι 
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᾿ τοιαῦτά γ᾽ ἂν γυναιξὶ συνναίων ἔχοις. 
καὶ μή τις ἀρχῆς τῆς ἐμῆς ἀκούσεται, 

ἀνὴᾳ, γυν τε, χῷ τί τῶν μεταίχμιον, 
180 ψῆφος κατ΄ αὐτῶν ὀλεθρία βουλεύσεται, 

λευστῆρα δήμου δ᾽ οὔ τι μὴ φύγῃ μόρον. 40 

Υ. 177 τοιαῦτά τ᾽ ἂν ὙΥοΙξ., υἱομέϊσ. τ΄ ἂν [ἂν 
τοὺ ἂν. 5. σὰ Ῥίοπι. 702. Αἰά.. ΒοΡ. α. ἃ. τοιαῦτ᾽ 
ἂν, σϑρὸπ 485 θυϑμηὰ [5, Νίβδά. 1 τοιαῦτά γ᾽ ὧν, Υ ἐπ. 
1 υπὰ Οχίοτά. τοταῦτ᾽ ἕν, νοζᾶιια τπιᾶὰῃ τοιαῦτ᾽ ἂν 
ἐν σὰ Ἰθβθη γοΥ  Θβο ρθη μαί, Ὑγονδυῖ ἀϊ6 ἀπραβϑοπάθ 
Ἰμεβατί τοιαῦτα δ᾽ ἂν Ὀογαμέ, νυϑιβ ἰομ ἰοῦ δηζαρθ- 
Ῥθη. νυϑῃγβομοιη τοῦ δάσος Ὁ. Ὁ οἶπο ἀθμπάθγαησ (65 
Τυποῦυξ. ίορον 65 1610 1πὶ ΝῖΘα, 

Ψ. 179 χῷ τι τῶν μεταίχμιον ὑπᾷ νγὰβ Ζυνῖβομοα 
ἀϊοϑοη ἴθ ἀον δία ΠΙοσὲ. ἃ. 1. πᾷ νγὰ5 βοῃβδύ ποοὺῦ Ζὰ 
ἄδιι Νίαππα απα ΥΥ̓ορ6. σὰ Ροϊάθη ΟἰΘβομθοδίογη, σομογί,. 
415 Κπαθρθηῃ υὑπά Μδαοποι, «{ὔπρ!ησο ἀπᾶὰ διποίγααθπ, 
Οτοῖδα ἀπ Οτοϊδίημθη. Ὅϊθθθ Ὑγογίθ βἰπά ο᾽θιοῆϑδην 
εἶπθ Ἰυγβέϊβομθ δαί! ἀδιιῖς κοι ἄον Του Γοίου πιομέ 
Ηϊπίον ἀἰ6 ἴπ νυοϊξουθι ἀπ δηρουοῦ Βοἀουΐίαηρσ σουτἄθποι- 
Ἰϊομθα Αὐξάγοκα ἀνὴρ ἀπ γυνὴ γογβίθοκθο. Επῖσου- 
πιδίβθπ ἄμη!οι ἰδέ Ῥγοπι. 116 ϑεόσυτος, ἢ βρότειος, 
5 κεμραμένη. -α- τῶν ἴὑν τούτων, 85. σὰ ΗΙΚ, 58, 
Αραμ. ζ. 

Ὑ. 180 ἰδέ ἄδον ῬΙυγα}5 αὐτῶν πδοὴ τὺς ππᾶ νοῦ 
ἄθπι Θ᾽ πριυανῖα 465 Ὑεγθὶ φύγῃ σὰ θοπιογκθη; 5. δοίη 
σὰ Ῥοιβ. 218, 691, ΗΙΚ. 87. Αρ. 783. ῥβουλεύσεταξ 
τὰν βουλευϑήσεται, 5. ΑΌγΘΒΟΙ χὰ ἃ. δ... δία. ασαιηιη. 
5. 494, 11, Δίοηϊκ χὰ ἔὰυν, ΗΊρροὶ, 1458, νυοβϑιϑὺ τηδὰπ 

Αρᾶπι. 1692 ἀἄξῃ, ὅοριι. Ῥμ1Π. 48 φυλάξεται (γετρὶ. 
Χεϑη, ΟἸκοποιι. 4, 9), (5. 908. νἱδ!!οῖομε ξενώσεται 
ηχυϊιρ θη καππ, 

Υ. 181 λευστῆρα δήμου μόρον ἄοπ νοπὶ ὙΟἸΚα 
γΟἸ]Ζορθπθπ ϑἰοϊηϊσιπροίοα, ἀ6Υ Οὐίου ἀηρϑαάνομί υυῖτά, 
5... 8ΌΠ56. ΔΠάΘΥη ΒΙοιμἤθ] 4 σὰ ἃ. δ... διιοῖν ἄραι. 1089 
ϑύματος λευσίμου, 1606 δημοῤῥιφεῖς λευσίμους ἀρὰς, 
ΞΌΡ᾿ν Από, 86 φόγον προκεϊόϑαι δημόλευότον ἐν 
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μέλει γὰρ ἀνδρὶ, μὴ γυνὴ βουλευέτω 
τἄξωϑεν, ἔνδον δ᾽ οὐδσα μὴ βλάβην τίϑει. 
ἤκουσας ἢ οὐκ ἤκουσας; ἢ κωφῇ λέγω; 

ΧΟΡΟΣ. 
185 ὦ φίλον Οἰδίπου τέκος, ἔδεισ᾽ ἀκού- ὀτρ. ά. 

δασα τὸν ἁρματόκτυπον ὕτοβον, 210 

πόλει, Αἴαβ 9564 λιϑόλευστον ἄρη, Ἐππν. Οταβέ, 618, 
ΒΆΚΟΒ. 906. ἨΘΡΆΚΙ. 60 λεύσιμος δίρη, 72οη 1240 9α- 
γάτου λεύσιμον ἄταν », 1936 λεύσιμοι παταφϑοραΐί. 
ὕεθεν οὔ τὸ μὴ φύγῃ 5. οθεπ Ζὰ Υ͂. 38. 

Υ. 189 ἢ, 1Ξὲ τἄξωϑεν κ15 ΟΝιοοπιϊπαίίντιβ σι μέλεξ 
ΖᾺ εὐσᾶηζοη, νυβηγοπα 65 θεῖ μη γυνὴ βουλευέτω 85 ᾿ 
ἈΑσουδαΐίνιβ βέθῃξ. Ὁϊ6 Οοπϑίχποίϊοπ ἰδέ: μὴ γυνὴ 
βουλευέτω τἄξωϑεν, μέλει γὰρ ἀνδρί. Τεθογ ἀἷδ 
Ὑονδηβίθπησ 465 ϑαΐίζεβ μέλεε γὰρ ἀγνγδρὲ 5. Ζὰ 
Ῥειβ.. 699. 

Υ. 188 ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίϑει Τὰν ἔν- 
δον (ἐν οἴποις) δ᾽ ἴσϑε, καὶ μὴ βλάβην τίϑει, ἃ. 1.᾿ 
ππὰ 50{τθ Κεΐποη Ξοπδάθπ, πᾶπιο ἀυσσοῖ ἀοὶπα ἘπΠπ- 
τηϊβοδαηρσ ἴπ αἴ6 ϑυίβοσθῃ προ θσοπμοϊίαπ, Ὑεγρὶ. Υ͂. 
ΩΑ4Ὶ ἴ, ἃ. Δ. ὕξθευ ἄθη Τεθεγρδηρσ δὰβ ἀοΥΓ ἀτγι((ἐπ 
ῬΦΥΞΟΠ ἴῃ αἴ6 Ζνυγεϊίβ 5, ζὰ ΗΙκ. 109, 

Ὗ, 184 ᾿5ύ ἀον βἴπη: δᾶ θ6 1οῃ ποῖ ἀθι 1 0ἢ) σοππρ 
οὐ κιᾶγε οὐδὲ πιομέ ὁ οὐδϑὺ Ὀϊδύ ἀὰ δῦ. ἀαῖβ ἀὰ τηϊοῖ 
πἰςδέ γεγβίθμθη Καπηδύ τ ΑΘΒΠΠΟΒ Αὐἰδίορῃ, Τωγειβίσ. 
128 ποιήσετ᾽ ἢ οὐ ποιήσετ᾽ ; ἢ τί μέλλετε; ΞΌΡΗ. 
ΚοΙ. 8516 ἀρ᾽ ἔστιν ; ἀρ᾽ οὐκ ἔότιν; Ἃ ͵)νώμη πλανᾷ; 3 
8. ὅπ0ῃ Ζὰ ΞοΡη. ΟΙά. ὅ81. {ὕεθεΓγ ἤκουσας ἢ οὐῃ 
ἤκουσας; 5. ΒΙοιιβο!ά Ζὰ τ. ϑέ.. ἅδε 2 κωφῇ λέγω; 
γΈΓΡ]. χὰ ΟΠοθρη. 884. 

Υ. 186 τὸν ἁρματόκτυπον ὅτοβον ἴὰν τὸν τῶν 
Ἡτυπούντων ἁρμάτων ὄὅτοβον, 5. ἈΘΒΗΠ ΟΠ 65. ἱπὶ ὅ'δοι- 
γοοιβίου ὈΠΈΘΥ : Δαϊεοίίναπι, 5ιαϊο ὄτοβον, ὄτοβον Βᾶ- 
θθη ἃπάριβ ὄττοβον » ὄττοβον, ἈοΡ. πὰ εἶπιμὰὶ ὄτ- 
τοβον. 
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ὅτοβον, ὅτι τε σύριγγες ἔχλαγξαν ἑλίτροχοι, 
ἱππικῶν τ΄. ἀύπνων πηδαλίων διὰ 
στόμα, πυριγενετᾶν χαλινῶν. 

Υ. 187 ἅδη Τιἅγιη, νυϑῖ! βόνγοι! ἀϊ6 τδάαγομοπᾶρῃ 
Βύσηποι. οὐκίαηρθπ, ἃ. 1. ἄθπ Τωᾶγιη. πϑιη]!]οῦ ΒοννῸ ἢ] (οΥ 
Κπδιγοπάθη Νάθοη θεῖα Ῥγθθθη ἄον ᾶάογ. ὄτοβον ἰδὲ 
᾿Υ]ΘἀονΠο] . νυνῖο [θυ οὶ πδομ ο] σοπάου Τυ ]ἄγαπηρ, 5. Ζα 
ἽΡΡΕι5β. ὅφ4ά: ἄἀδμη Ὗ, 187 1{ 1δὲ πᾶδου Ὀοϑπημνῦ. ννὰβ 
ἄθη Τιἅνιη γογιγβδοηί μπᾶί, 16 Ὑγοτγία ὅτε τὲ σύριγγες 

ἐπλαγξαν ἑλίτροχοι βίθμεπ ἂπ ἀθν (86 ἀν Οἰθηϊνο 
Τὰν συρίγγων τε Ἀλαγξασῶν ἑλιτρόχων, 5. ΑΘΒΒΠ ΟΝ 5 
ἔπη ΘΔΟΒγθρ βίου ἀπίθυ τ (ὐοποίγποίίου, σύριγγ}ὲ6,.5. τὰ 

ΗΙΚ. 173. ἑλίτροχοι (Α]4. ἀπά μον. ἐλέίτροχοι) Βαΐ Ζ 
“Δυγοῖ Ῥοβιίσοη ἰδπρ. ππᾶ Ποϊ[5Ὁ γαδάνοῆθπαθ, οάοὰ βίθῃΐ 
Τὰν ἑλισσομένων τροχῶν. 

Ὗ. 188 ἔ. αδἱ5. διὸ (ἄθη 1,ἅτιη.}) ἄθυ τοϊβίσθη (ἀοΥ 
Ἐο556) ταβίίοβθῃ ϑίθαθε πῇ Νίαμ!. ἀθι Γθαθυ θη βίδη ἀθηθη 
((δυιου θογοιοίθῃ . θμθυηθη}) Οθῦϊδθθ. 916 αοπϊίνο ἢἂπ- 
δὲπ γοὸπ ὑτοβον ΎΥ. 187 ἂῦ. 86 ἐὔπνων δοιιῦ 5ϑυπ, 
50 νγᾶγα ἃ Θμμθυκθβνυ  ΓΌΝ ,ἰδηρ, Ὑγ6 νἱϑ! οἱ οἢῦ 50Ρῃ. 
ΚΟ]. 800 ἀπόνως, 1681 ἀφανεῖ ὰ. ἃ.., 8|16ἷπ ἀϊ65. ἰδὲ 
ΒΘὮΥ ὈΠ5ΙΟΠΟΥ πη ὈΠυν ΔΎΟ  Π] 10}. νυθίβ μα Ὁ ἴθ γογ- 
χαῖῃ6.. ἀαΐβ Αἰβοιγϊοβ ἀπύγων ᾿ἀεδ ἢ Ὑγὰβ ἰοἱομέ ἴπ 
εὔπνων ἀθεγρθιθθη Κοππίε : ἄἀοοῦ μᾶρ86 ἴοΐ ἀΐθβθθ πα 
Τοχίθ ροίδθβοη. ἄπυνος νεὔγτάς γοὴ ἠπύειν (ἀπύειν) 
Κοιπηθη ππᾶ ἰὔποπα.. βομδ] ] πα Ποιίβοη. Ἀθῃμ Ποῖ ΑὉ- 

Ἰοϊζαπροπ οἰπὰ ἀπύτης (ἠπύτης, ἠπύτα) ἀαπὰ βριήπυος. 
αη παῦ δυοῖν. ἀγρύπνων νογροβοιίαροπ, νυῖθ ΡΙΌΠΙ. 
858 ἄγρυπνον βέλος. --- διὰ στόμα Ἃὑν διὰ στόμα 
ὄντων, 5. σὰ Ῥτοιι. 416. διεὼ στόμα ἄυτοι 445 Νίαυ! 
ΒοΖΟΘσ6Π., ΨΕΓΡΊ. Υ. 1156 ἢ διάδετοι δὲ γενύων. ὑπ- 
πείων κινύρονται φόνον χαλινοὶ, υπᾶ ἅδον διε χαἰέ 
ἄθιη Ασουβαίνιβ ἴῃ ἀοΥ Βϑάθυϊαῃρ; ιπάστοι Ῥουβ. 
498 περᾷ πρυσταλλοπῆγα διὰ πόρον, ΒΌΡΙ. ΟΙά. 867 
υὑψίποδες οὐρανίαν δι᾽ αἰϑέρα τελν δέν τεϑ, γἱϑ  οιού 
δοθῆ πἀπίρῃ Υ. 886 δε᾽ ᾿ἀχέροντ᾽ ἀμείβεται, ῬοΙβ, 250 
διεὶ χέρα, 580 διὰ χέρας, ἨΪΚ. 14 διὰ κῦμ᾽ ἅλιον, 
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1900 τί οὖν; ὃ ναύτης ἄρα μὴ ́ ς πρώραν φυγὼν 
πρύμνηϑεν εῦρε μηχανὴν σωτηρίας, 918 
νεὼς καμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι; 3 

9460 ἧς δι᾽ ἄλσος ἔρχεται Στρυμῶν, 1606 πρὸς ὃν 
γέφη δι᾽ ὑδρηλὰ γίνεται χιὼν, 8357 δι᾽ ἀλίῤῥυτον 
ἄλσος --- ἀλαξ είς. Οἷξ 50 θεῖ Ἐυτὶριε8. ἴὕθεθεσ εἰπεπ 
δ ΒΗ Π οοη ΘΕ γδῦ ἢ νοη διαὶ στόμα 5. οϑεπ Ζὰ Υ. 81]. 
᾿ίδη Βαΐ δυοῖν δεαστόμια ἅπάρθγπ νυ] θη. πυριγενετᾶν, 
ΑἸΙά. πυριγενέταν, ἘἈοὈ. α. ἃ. πυριγενετῶν. Ὑετρὶ. 
Ἐπ|τ. ΗΙΡΡΟΙ. 1998 στόμια πυριγενῆ, Οτεδί. 818 πυ- 
ριγενεῖ παλάμα, ππίεπ Ὗ. 999 ὁ --- ἐκ πυρὸς συϑεὶς 
ϑηρτὸς σίδαρος, νἱο!!οῖοθέ δθοὴ Ῥγοιι, 881 ἄρδις' 
ἄπυρος. 

Υ, 190 ἰδέ δὴ ἄθπι Ἠϊδέαβ ἱπ τέ οὖν ; πίομέ δπζυ- 
βίοίξθπ, υϑυρ]. Υ. 686, Ῥεῖβ. 679. 773, ΗΙκ. 996, 809, 
Ἐπ. 899. ΒΙοπιβοιά χὰ ἃ. 5... Μίαςῃ. ασδηη. 8. 42. 
5. 103, τπ5 Ζζὰῃ ϑοόορῇ. Ῥ.Η]. 100, ΚοΙ. 1742, Ἐπ- Πειῖβες 
Ὑγ16. ππῃ ὁ οἱ νὰ ὁ 085 ἘΌΪ σπάθα Ὀβαδιυίεί: ἀν ϑ'ομῖ- 
εν ἥπάθέ ἀοοῖ νυοῇ! πιομέ. Ὑὑγεπη ΕΓ δι ἀδ5 γογάος- 

{πε }} ἢοθΒ τστοπὶ Ηϊπίογίμει!. εἰπ ΜΠ Ποὶ Ζὰῦ ἘΒαοίξαπρ, 
ὙΥΔΠΠ ἀδ5 ΒΟ ΒΠ Ἰοϊάθο θεῖ Νθογεβνεοσεη ( οῖπὶ 866-- 
βίυσιη) Σ ὕπερθεν ρα μὴ νετρὶ. ϑορῃ. ΕἸ. 446 υμά ἀδ8. 
ϑοβᾶϊευ, ἀπέ, 692 υὑπὰ ἀδ85. Ἠδγπιδπη, μὴ ᾿ς, Μεά. 
μήδ οἄον μ᾽ ηό, ΑΙά4.. ΒοΡ. α. ἃ. μ᾽ ἕξ, οὐδρί μὴ 
εἶς, ντὰβ. πίομς ἅδε] υἰὰ ἀυτοῖ ἀἰθ ϑ'υπεκρμομθβῖβ 815 
εἶπθ ϑ'θ6. Ζὶ Ξρυθομεπ ἰδέ, 5, ΒΙοπιῆθιά, δηάθγα μῇ 
Οἶπο Ῥγᾶροβιοπ. ἐς πρῶραν (50 Αἰά., ΒοΡ.,. Τυτη.. 
γεῦρ]. ΗΚ. 688. ϑόρῃ. ῬΗ1. 4893 . ἃ., ἐς πρώραν 
Ιτοΐ.). ἀπὸ πᾶπ! οι ἀδ5 ΒΙ14 ἀ65 βομυίζροίίε5. ἀθ5 ΘΒ - 
ἔεβ.. νγείοῃοβ ἀδβοὶ δὲ Δηρσοῦυδομί τγὰγ. δηΖαῆθῃθη. 8." 
Ξίδηϊον ἀπά ϑομαξ, Ζζὰ ἃ. δέ... δο ΘΘΒΙΘαβη ΥῚ ἰοχίοοπ 
ἴῃ πον. ἐεβίδιη, πίε παράσημος. Ῥοοῖ τγάσεη δυο 
δ Ηϊπέογίῃοῖ!α ΟΟἰέεγθη! ον, 5. Ἐλασ, Τρηῃ. αὐ], 2959 
-- 276. πρὸς [ἀν ἐν (ννὰβ Νίεά, μΒεὶῖ ΥὙγεῖδεὶ. 
Ῥατῖβ, 1, υμᾶὰ ΥΥΪίεοηθ. Βᾶθ6π.}, νῖς ὅ[ξου, , 8. Ζὰ 
Ῥεγβ, 803. ᾿ 
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ΧΟΡΟΣ. 
ἀλλ᾽ ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἦλθον ἀρ- 

εἶντ. ἅ. 195 

χαῖα βρέτη͵ , πίσυνος ϑεοῖς, 
195 νιφάδος ὅ ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφομένας βρόμος ἐ ἐν πύλαις" 

δὴ τότ᾽ ἤρϑην φόβῳ πρὸς μακάρων λιτὰς, 220 
πόλεος ἵν᾽ ὑπερέχοιεν ἀλκάν. 

Υ. 198 πρόδρομος εἷσεπάος : γογδυβίυΐζοπά, γοΥ- 
ΔΠοΙΙοηά, νυ Ὗ, 80. ἀδπη ζογἰδυΐοπα ΟὐοΥ 6ἰ]1σ., νυΐθ 
δορὶ. ἀπί. 1085Θ.ὡ. 8.0. δοῖι ἢῖθῦ, ὑγθπη ΤΠ 65 πῖοδὲ 
ἸΙΘΡΟΥ : Βουνου δυΐοηά.. δὺ5 ἄδθῃ Ηβύβογη πϑιιἰοἢ., ψνοῦ- 
δίθιιθπ ψν}}}, ἀρχαῖα αἰΐα υπᾷ ἀείβ μα!" δἰγνεῦγαϊρο, 
ΟΡ]. Ῥειβ. 649. 760]. ἔπι. 728 υ. ἃ. 

Υ, 194 δπέβρυϊομυ ἄθπὶ Ζυνοϊίαη Απίθραϑί 465 βίγο- 
ῬὨϊδοίθη Ὑαδυθ65. ὨΙΘΥ οἷπθ ἰδ ῖβοιθ Ιροάϊΐθ, 5. ζὰ Ὗ. 
896. ϑεβγοὶθέ ππδη Ἰ6ἀοοῖ ϑεοῖόε [ἂν ϑεοῖς ππὰ πιϊ[5( 65 
ἀδπη Ζυγοισυ Ὀ]ρ., 50 Θη βρυϊομύ εἰπ Απύβραβῦ ἀθπὶ ἃπάθυπ, 

Ὗ. 195 ἀᾶ 465 ϑοῃπθονυθίίζουβ, ἀθβ γϑι θυ] 1 ἢ 6 Π, 
ΒΟΠΠΘΟΙΡΟΝ, Βγδιβοη ἃπ ἄθη ἼΠΟΥΘΙ, ἃ. 1. ἀα εοἰποιῃ 
ΘΒ ποουγθίίου. ο]θῖοῖ ἀϊθ νογάθυ θη ἀγομθπάθη βομηθανυνυοῖ- 
ἴβθῃ Αὐρϑῖθῦ ἂἃπ ἄθῃ ΤΠογοη ἰοῦθεπ. Εἰ θδζίθῃξ κ5'οῃ 
165 δυ ἀἷθ ννεϊίρα ΒᾺσΡρο ἀοΥ ΘΟΠΙας, 5, Ζὰ Ὗ. 89. 
ὑπἃ ὈΟΒΟΠάοΥΒ. αἴθ ἀδ56] 05 δηροία γέ β΄ (6116 βόοριι. ἀπί, 
114. γνιφὰς ἢπᾶδί 51οῖν ζανν δῖ! θη πιθίδ ΡΠΟΥΊΒΌΝ , γΟΓΡῚ. 
Ῥιπάαν. Ἰβίῃπι. 4, 26 τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο. ϑϑιαίέ 
γιφομένης ΒάΡοη συΐίς Ὀτκυπάδα γψιεφομένας (ρα. θεὶ 
Ὕγεῖρεὶ γειφομένης υἱύ ἃ ἅδθεγ 5); νγὰβ ἴον δυΐροποηι- 
χη η ἢΔ806. 

Υ. 196 ἰδέ δὴ) τότε ερίβοις Ψγουίβίθ πο Γῶγ τότα 
δὴ, ἀὰ πυπ., νεγρὶ. Ηοπι. Πίαᾷ. 1, 476, Υ, 180, 454, 
ΧΗΣ ΧΧΠΙΙ, 722, Οἀγδ88. ἃ. 4294, ἽἈΕΕῚ ὝΥοΙΚ, 
4δ0, 457. Ῥιηᾶδν. ΟΙ. 8, 4ὅ, Βυυιοινοί. Ρ. 44 Ἠκδγνπο. 
τι. '8.: δυο 1 ἴῃ ἀδΓ ἘΠ ΡΥΜΒΈΝΕ δὴ) τότε γε ὑπ δή ῥα 

"τότε. --- ἤρϑην ἴομ ΘΓ ΒΟ ποι, Ὀσᾶοι αὐ, νυ ΗΙΚ. 
ὦ, ϑοριὶι. Απί, 111]. 

Ν, 197 ἀδιῖέ ρει. ἀϊο ϑίδάξ 5'θ ᾿ϊἰοϊίθπ ΘομαΖ, 

ἀ, 1, ἀα 5ἷ8. ἀδγ δίαδάὺ ϑοιυίζ ὑπὰ ἨδΙα δηροάοϊμοη 
, 4 
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ΕΤΕΟΚΜΗΣ. 

πύργον στέγειν εὔχεσϑε πολέμιον δόρυ. 

ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ. 

οὐκοῦν τάδ᾽ ἔσται πρὸς ϑεῶν. 

ΕΤΕΟΚΜΛΗΣ. 
ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς 

Ιαββθπ τηδομίοπθ. πόλεος (σον. πόλεος δ15 ὅδ δ]έεπ 
ΕἸοΙ ΒΒ οὶ ἀθν Ο - μαυΐθ.) ἰδ χυυθιβυ ὶσ Ζὰ δρυθοῆεη. 
γεγο]. σὰ Υ. 162. 

Ὗ. 198 ἀϊε Νίαυου Ὀἱζθέ ἈΌΖΟνυ γα π ἄδπ ἔεϊπα- 
Ποῆθη ϑρθογ. (ἀϊθ ξοϊπά! ἤθη ΤωαηΖεπίγαᾶρευ, Κυϊορου ). 
ἘθοΚΙο5 οὐναγίθε ποῦ βονυοἢ νὸπ ἄθη (ἀδίξεγτη οι 
απ Ἀρίίζαπρ,., 818 σνοὸμ ἄθπη Ἐοβίπποβυγεσκοπ ὑπ ἄδγθῃ 
γεν ποϊἀΐσουη. πύργον ἀϊε ϑίδάαξιηδιοσ ὑπᾷ ἀϊ6 516 
νου οι αϊσοπάθη Βῦγρευ., νῖθ δόμος, πόλις, γῆ ἃ. ἃ. 
{Π|6θὲγ στέγειν νεοιρ]. Υ. 916, 779. Ηἰκ. 1938. ὕβδβενγ 
εὐχεόϑαι τοὶ ἄδπι Ἀσουδβαϊϊνυβ ϑόορη. ΟΙά,. 269. Ευτ. 
ἈΠ65. 708. νγϑίοθ (οπβίγαοίοη βϑ ΠΟΥ ἰδέ 5 πὶ ἄθπι 
ἈΑοουδαίίζνυβ ὑπ ἄδπὶ ΤηΠηΣξνὰ5 ἴπ ἀεν Βεάδαΐξαπρ : νυῦη- 
ΒΟθθπ, ἀκα δένγαβ ρθβοθθμθ. πσπολέμεον, Αἰᾶ., ΒΡ. ὑ. ἃ. 
πολεμίων, υἱοδέ ἅδε]. νεῦρὶ. Ν. 959. ἀοοῦ πάθε 5'οῆ 
ν. 9138. 952 πολέμιον φόβον, 398 πολέμιον δόρυ, 
541 πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος, 510 πολεμέας ὑπὸ χϑονὸς 
ι. ἃ. δόρυ ἴων δορυφόρους, νεῖα δία. 80 ὅπλα, 
ἀσπὶς, λόγχη α. 8ἃ.. 5. Ζὰ Ῥεγ5. 960. 

Υ. 199 πυῃ ἀ165 νυν ϑδοιθ ἀθν (δέξου βευπ, ἃ. ἱ. 
πιοῖϊπδέ ἀὰ πιοῆί, ἀδίβ αἴθ5β νὸὰ ἄθπ δέξζουπ δομᾶπροπ 
νεγα 8 τερον οὐκοῦν 5. ζὰ ΗΚ. 290, Ζυπι Εἰ πέυχιπι 
ἰδέ ἀ6Υ Βεαϊηραπρϑβδίζ : νυ πῃ αἷθ Νίθαθυ ἈὈνυθ ἤσθη υυῖγα, 
Ζὰ εγρᾶηζοπῃ 8. Ζὰ ϑόρῃ. Οἱά. 486. ὕεθεν ἐστὲ πρός 
τινοϑ, 65 δέ οἰπθβ. ὅδομθβ, 5. δίαψη. αγδϑιημι, 8. 516, ἀ, 
Αππι., ΒΙοπιῆοΙα χὰ ἀρ. 75. υὑπ5 Ζὰ ϑόρῆ. Αἰἴὰβ 517. 
ἄλλ᾽ οὖν δθεῖ ἴδ, οἰπννυεπᾶθπα, νεγρὶ. ϑόρη. Αἷδαβ 638, 
ῬὨΠ. 782. ΕἸοκίν. 255. Ἐπὰν. Ηδγακὶ. 689, 10η 1398, 
Χεπορῖ. Κυίορ. 1. 4. 19. ἃ. δῖαπ δα ἀΐε Ὑγογίε 

οὐκοῦν τάδ᾽ ἔσται πρὸς ϑεῶν ἄεπι ΕξοοκΙο5 Ζυς μοί θη 
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200 τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐκλείπειν λόγος. 

γγ0}16Π, ἀλη αἴθ βου ννῖθ ἱπὶ ΤΠ) υίσοη ἀγοὶ Ὕ Υβ6 ΒΡ ἢ. 
1016565 δύ ζυγὰῦ ποδί ποίῃνγθπαϊν, 5. σὰ Υ. 1038, ΗΙΚ. 
199. Ρτήοιῃ. δ. Οποορὴ. 440. ϑορῆ. ἀπί. 1278. ζυ- 
πᾶ} ἀἂ(ὰ ἀπτοῖ ἀϊ6 {Ππιουγθοῦπηρ αἰ θά δὴ ΤμθὈδῖ- 
ρκοὶς ρσονηπό. ὑπὰ ἀἃ5 ἘΠΗῊΆΠο πη ἀοΥΓ ΟΒου γοσῖπ 
ὑπ 50. νυθηΐϊρον δοίγομιάθί, 815 αἴθ σογαάθ 416 οὐβίθ 
δίγορῃθ ὑπὰ δρομβίγορμθ Ζσυροίμοι! γεγο Ζὰ τηὔβϑθπ 
Βομοίηθ, νυδηγοπά ἄον ΕἸΒδγουίη (65 οὐβίθῃ ΗδὶΟΠΟΥΒ 
αἷς ψνυγοῖίο βίγσορμῃβ ὑπὰ Οδρϑηβίγορμο, ον 465 Ζνγθϊίθῃ 
ἨδΙθοιουβ ἀἰθ ατις6. δίγορῃθ μὰ Οδσαῃβίγορμῃθ Ζαρο-- 
ΒΟ γίθθθη νυ ; ἱπάθββθῃ ἰδ 65 δὴ δῖοῃῃ. πίομέ ἅθρ6ὶ ππὰ 
ποῦ σὰ ππνυ ἢν Βοἢ ΘΙ 10}. Ὑγθηη τᾶπ ἄθη ϑϊππ ὑπά 
ΖυβδιηπιθΠἤδπρ 50 [ὰ δ: 1ΠΓ νυϊθηβομί, ἀδἱβ 416 δίδου 
ΔΌννΘἢγο ἀδ5 οὶ πα] θη Ηθοσ, Ναπ ἀδηη υυῖγα ἀἴ65 μδ΄ 
γὔγθη νὸὴ ἄθη Οδίέξογη (ππη. νγοπμ ἀϊἴθ5. φοβοῦ, 
ὙΥϊγὰ τη 65 ἄθῃ (δὐίξοιῃ Ζιιβοῦγοι θη, σοσρ]. Υ. 4): 
ΡΘΥ 65 ἰδέ ἴα ἀϊθὸ ὅαρθ, ἀδίβ 416 Οδίίευ οἰποὺ εἰπρο- 
ΠΟΠΙπΘηθ Θίαδί κἷ6 Ὑθυ]θβθοπ (ἰδοὺ Κἂππ πϑη ἴθπθη 
ἄδη ϑομαΐζ ἀθυβοίθθπ πἰομέ Ζιβοιγοῖθοπ., πἀπᾷ οἷπο ἀπ- 
γυΐαπρ ἄθυβοι θη ἰδὲ ἄδθοῦ ἀπηῦί2). ἴὕσερθον ἐλλ᾽ οὖν 
γοὸπ ἀούβοίθοη Ῥούβοπ πἰηζυσοίθ σύ. νγθ]οπθ ἀὰβ. ὙουΠμοΥ- 
δομοπᾶθ ροβρυοοθοη μαΐ. 5, ἔπγ. ἔρῃ. Δ]. 9838, Ηοο- 
δονθθῃ ἀοοίγ, ραγίϊοο, ασαθος, Ρ. 57. ϑοιαέζ. 

Υ. 200 αὔοι 65 ἰδέ ὰ ϑᾶσθ, ἀαΐβ αἴθ δίίου ἀθν 
( οἶπου ) δἰπσθποιηήθηθη ϑἰδαξ ΔΒ Ὀ] ΘΙ θη (ἀΊ6β ῖθ6 γοῦ- 
Ἰλ556ῃ.. νγθίβῃα! Ὁ 516. πἰοθῦ 81» Θομ ΖΟΥ ἀθυβθὶ θη ἃπρ6- 
56 ἤδη νγογάοπ Κὔμπθη). ἴπθθοῦ ἀϊθ 5ἰο!!απς ϑεουὺς τους 
τῆς ἁλούσης πόλεος νεῖρ]. Ασ. 3531 τοὺς πολισσού- 
χους ϑεοὺς τοὺς τῆς ἁλούσης γῆσ, Βειννθηκ σὰ αι. Ὁ.» 
ὙΥυπά ον] ]ο ν᾽ 5. οὔ55. οὐδ. Ρ. 160, Μίαξίῃ. στάπμη. 8. 277, 
δ. ὅπ5 Ζὰ ϑορι. Αἰἴὰβ 1939. Κο]. 1744: δυοῦ Αἰδβοῆ. 

ΗΙΚ. 82, 646. Αρσ. 1619, ΟΠοορῆ. 350 ἴ.. ἔππι. 48, 
668. ὕπερον ἄρῃ Αὐθκοὶ ἴθ τῆς ἁλούσης πόλεος 5. 
σὰ Ὗ. 492. ὅΖα ἐκλείπειν Καππ πιᾶη αὐτὴν 5 τῇϑ 
ἁλούσης πόλεος ογρᾶηζοπ,, ἄοοῖ 5. ζὰ Ὗ. 901. ἴὕεθει 
ἄδθῃ Οἰαῦθεοπ., ἀαΐρ αἴ (διίου ογοθοσίς 5ιίβαία νϑυ άββθ 

δια; Τποδδ.: 93 τ. Ὑιγρ. θη, ὦ. .35]4 Βυτγίοῃ, 
ΘΟ νυ ης πὰ ΒΙοιμῆοΙα σὰ ἃ. 8, ᾿ 

κ 



5ἃ ἘΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ 

ΧΟΡΟΣ. 

μήποτ' ἐμὸν κατ᾽ αἰῶνα λίποι ϑεῶν στρ. β΄. 295 
ἅδε πανήγυρις, μηδ᾽ ἐπίδοιμι. τάν- 
δ᾽ ἀστυδρομουμένην πόλιν καὶ στράτευ- 
ει ἁπτόμενον πυρὶ δαΐῳ. 

Ὑ. 901 ἐμὸν κατ᾽ αἰῶνα νεϑβτοπᾶ πιοῖποβ 1,6 θ6π5. 
λίποι Ἰαίυδηβιαν : τπῦσο νϑυβομυναπάθῃ, 855 6 Ὀ] 16 θ ἢ ΒΘΥ ΠΏ, 
τηῦρσϑ Τεϊ θη, σῖο Κόριι. ΕἸ. δ18 ἢ, οὔ τις πω ἔλιπεν 
ἔκ τοῦδ᾽ οἴκτου πολύπονος αἰκία, ΑΥΙ(ΟΡΗ. ΡιΙμί. 860 
ἤνπερ μὴ λίπωδσιν αἱ δίκαι. 80. δυο ἱπὶ νογῖσοπ 
Ὕετεο ἐκλείπειν, νῖς ἐκλείπει ἡ σελήνη ἃ. ἃ. οὶ 
Καὴπ πᾶπ ἃποῖν πολιν 85 ἄθπὶ Ὑουμευρομεπᾶθπ οὐδοῦ 
ἘοΙρσοπάθη εὐρᾶπζεπ. 

Υ. 902 ἅδε πανήγυρις (Βερ. 1, πανάγυρις) ἄϊε- 
561 Ὑεγεῖπ, ἀϊθβθθ Ὑδυξδιμ προ: 65 βἰπα αἷς ὙΟΥΓ ἀδγὺ 
Βυτξᾳ αὐυΐσοβίθ θη (ἀδίξεγθι! ον Ζὰ γϑγβίθμεπ, γν]θ 2859 
ὦ ξυντέλεια, ἀπᾷ νῦῖθ δῃ δπάθγη ϑέθ! θα ἀγώνιοι ϑεοὶ, 

5. Ζὰ ΗΚ. 481. 

Υ. 9035 ἢ ποοῦ τηῦσο 10) ΟΥ̓ Ἰοοπ ἀἴθθθ 815 ουὺ- 
εἰὔγπίς 5ίδας ὑπὰ οἷη θοῦ. 516 Ῥουπγοπα τϊῷ ἔθη α}1- 

οὔθ ἘυΘΥ (516 ἴῃ Βγαπά βίβοκεπα). ἴθεθοσ ἀδ5 ζυνοῖ- 
πιαϊ Ζὰ νεγβίομεπᾶθ πόλιν 5. σὰ Εππ. 684. ἀστυδρο- 
μουμένην (Υἱοῦ. ἀστυδρομουμέναν}) πόλιν ἰδὲ σεξαρέ 
16 ΧοπΟΡΒ. Απᾶρ. ὟΙ, 1, 28 πολιορρεῖν πόλιν, Υ, 
8, ἡ δὲ ὁδὸς ἀδοκοκιν ον ἦν, γογρ]. ΙΥ, 8, 8, Υ, 
1. 18, ἢοπι. Οὐγβ5. 8, 472 οἶνον δρουε τμ σκέε, 
πἀπίεπ Υ. 838 μα μον ἘΝ ϑεωρίδα α. ἃ. Ζιυ ἀἁπτόμε- 
γον ἰδὶ αὐτῆς αὺ5 πόλιν Ζ:ὰ οὐρᾶπζθη., νυῖθ ΑθΒΠ]ΠΙοΠ 65 
οἵ. ΥΥΙΙ πιᾶπ αἷς δ} 6. 50. πϑῆπηθῃ : ποοῖ τηῦσα ἴθ Β 
ΕΥ̓ Π ΙΟΚοα ἄϊοθο 85. εὐξίνμηί ϑδίδαῦ ἀπὰ ἀδ5 Ὑοἱκ ογ- 
ον σόοη ζειπα!!οἤθη ἘΕΟΥ 9. 50 ἰδέ στράτευμα, ἐλ}: 
δτρατὸς οἵϊ. σοῦ ὝοἸΚα δερθγαυοιί, ἀπά πόλεν καὶ 
δὅτράτευμα μα ίδεες 60 το πόλις καὶ στρατὸς Υ, 16 
ξ.. 4284, Ἐυπι. 668, 878 Γι ἃ. ἃ., 'ἰπ ἁπτόμενον πυρὲ 
δαίῳ ΔΌΘΥ ΟΣ εἷη Ζευρστηᾶ δηΖαποῆμηθη (5. Ζὰ 
Ῥζοπι. 22}, ἄα ἀεγ Αυξάγιοϊς πΠΘ ἢ δυΐ πόλιν εἷβ δυξ 
στράτευμα Ῥαϊπί, οὐδκγ ἀδυβοὶθς 88 βρυιομυνδγι  οθα κδ- 



ἘΠΊ Ζ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. δ9 

ΕΤΕΟΚΜΗΣ. 

20ῦ μή μοι ϑεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακῶς" 
πειϑαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας 980 
μήτηρ γυνὴ σωτῆρος. ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

ἀδυνοῖδθ Ζὰ νουβίθῃοθπ ἀὰ πῦρ οἵξ νογάθγθθη Ὀδάοσαυξεί, 
υγἱο Ζ. Β. Ηοπι. ΠΙα4. ῶ, 340 ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τὰ 
γενοίατο, μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν ; 5. σὰ Ῥτοπι. 8892, φῇ. 
ἈΑπί, 6158. ΑΡγθβοῦῖ! απιπιδᾶνν. δά ἄθβοι. . ρ. 19 {ἢ 
Αὐοῖ ἰδ ἄδππ ἀπτόμεγον 815 Ῥαββίνιππ Ζὰ πθπιθη ἀπά 
τέ ἄδιῃ ᾿ϑαύνιι οοπῃδίγζυϊτε., 5. Ζζὰ Ῥγήοῃ. 900. οοὶ 
ἰού αἷθ οὐβίε Εὐὐκιᾶσγαηρ νογζὰρ! μου. Υ. 204. επίβρυϊοιί 
δἰηθ ᾿ἰδιῃθιβοῦθ ὈΙροάϊο ἄθπὶ χυνοϊΐθη ἀπ πραϑί ἀ6Γ ὅ16- 
ϑδπδίγορῃθ, 5. Ζιι Υ. 8906. Ῥοοῖ Καμη πιᾶὰ ἄθῃ ὙΟΥβ 
δος 815. δἴπθη ἀδούν 50} -- ἀΟ Ομ] 5οΠ 6 ἢ. ἸηΘ556η. 

Ὕ. 905 πΙομύ ἴαϑϑθ χἷγ δἷ5 (δέξου. δηγυΐθπμάθ οἰπθα 
ΒΟΒΙ πηπηθη ΕἸΠἐβοΒ] αἴ. οἷπθ νϑγάθυθ!οῆς ΝΜαίδνεσοὶ. 16 
Εκιᾶγυπρ ἰδ Ὗ. 918 υπᾷ ἃπάεγνιαγίβ. επίμα!ίθη, μοὶ 
γου γδα ἢ. 5. Ζὰ Ῥγοιῃ. 620, 

Ψ. 906 ἢ ἘοΙρσβαικοὶς πᾶπορθ ἰδ ἀον ὙΥΟΒΙἔδἢστί 
ΜΙυξίου 815 Οδίςπ εἶπο5 Ηθιδπα5 ( σοραδχὺ πιϊῦ δἰπϑῖῃ 
Ἀοίίου) ἅ. 1. ἄθῃη ὑύθπη ΕΟ ρϑδιη κοῖς ἀἄθιη, ὑυϑίομον ἀυγοῖ 
βθῖπθ δ! ὰπσ ἀπ ἀυτοῖ βοῖὶπθ ἘΠποιο Ἀοίζιηρ Ζὰ 
Ὀυΐπσοη ἔπ ίαπαθς ἰδέ, διοῦ. σϑυιηϑῃ]ῦ, 1᾿πὶ δ] θ᾽ βαπι 
ἀϊ6 Ἠαπᾷ σεϊομί, 5οὸ θϑνυῖγκε 5ἷθ ὙΥΟΒ αμγο. γυνὴ σω- 
τῆρος δύ Κοὶῃ ἀπηϊίσοεν Ζυπαίζ, ἀἃ ἀϊ6 Βείοϊσαμν 46. 
ἈΑπογάπαπρθη αἶπος ΒΟ ! θομίθη ΒαΟΒ ΘΟ ΡΘΥΒ Κοῖμθ ἢ ]- 
Τα τὲ Πουνουυϊησί,. ὕ56θοὸ. μήτηρ ὑπὰ γυνὴ ἴπ πιρϑίᾶ- 
ῬΒογίβομοι Βοαθυξιηρ 5. σὰ Υ. 3938, ὕθεν οὐβίθγοβ θ6- 
δοπάθγβ ΒΙοπηβο!α σὰ αι. δύ... γγοζὰ ᾿πᾶπ ΠΟῸΝ [ὕρθηῃ Καππ 
Αρ. 1908 ἅδου μητέρα, ϑορμ. ῬΗΙ. 1360 οἷς γὰρ ἡ 
γνώμη κακῶν μήτηρ γένηται. ΑΘΒη ον. νουθιηάθέ 
δορί. ΟΙά. 928 γυνὴ δὲ μήτηρ ἥδε τῶν! κείνου τέ- 
γίνων, Ἐμπτ. ΗΙΚ. 100 γυναῖκες αἵδε μητέρες τέμνων 
τῶν κατϑανόντων --- ὁτρατηγῶν. Ζα σωτὴρ Κᾶπῃ 
τὴᾶπ υπίοῃ Υ͂, 807 πόλεως ἀσινεῖ ὀωτῆρι νετρίοἴομοη. 
{{6 τσ θη8 νουβίοι δῖον Επίθοκίος. υπίο δωτῆροϑσ 8610 5:. 
(ον ον ἰοῦ τπὰπ γυνγῇ 85 Νοοδίίνυδ δὴ ὑπὰ σἰομί 



δ4 ἘΕΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἔστι ϑεοῖς δ᾽ ἔτ᾽ ἰσχὺς καϑυπερτέρα᾽ ἄντ. β΄. 
πολλάκι δ᾽ ἐν κακοῖσιν τ᾽ ἂν ἀμήχανον 

210 κἀκ χαλεπᾶς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων 
πρημναμέναν νεφέλαν ὀρϑοῖ. 238 

σωτῆρος τὰ εὐπραξίας (5. ἀϊα Αὐβίεροῦ σὰ ἃ. ϑ 0. 
ΒΙοιηῆθιά χὰ ἀρ. 647, δίαίῃ. ασάμηπι. 8. 429. 4. ὑπ5 
Ζι ὅόρῃ. ΡΙ. 1474), τνὰβ Ἰθάοοῖι εἶπεπ υγθηϊθοῦ συίεπ 
δῖππ σίθδε πὰ πίομς νυ Βυβ με ἢ ἰδέ, ἄαὰ πιὰ γύγαξ 
ΘΠ σβίθῃβ οὐνγασίοί μϑίθ. ΟΡ Θ]οῖο ϑΌ ΡΒ. Ερίβοη. Βτ. 
Π. 1 ὦ πᾶν σὺ τολμήδαόσα καὶ πέρα γυνὴ, Ἔατ, 
ΒΘΙΙΘσορε. Βγ. 19 (15) ὦ παγπαπκίστη καὶ γυνὴ ρ6- 
ἴὰπάοπ νυἱγσά. ὧδ᾽ ἔχε: λόγοϑ 50 νϑυμϑ] 5ἴοῃ ἀϊῈ ϑδοῃα 
Οὐδ αἷς ὅδρθ, 850 ἰβέ ἀδ5 ϑρυϊοηντοσί, 5. ϑ'οῦννθηκ ὑπὰ 
ΒΙοπηῆοιά Ζὶ ἃ. 5... ὑπ85 Ζὰ ϑόρῆ. Κοὶ. 1670. ἨΗετ- 
Ἰμ8ππ ΟΡυβοα]. ΙΥ̓́, Ρ. 38 Ὑ1}} γονῆς δωτῆροϑ ἰεβεπ. 

Υ. 208 ϑεοῖς, Μίεά. υπά Ηδρ. 1, ϑεοῦ (πὶ εὐβίεσπ 
ἡεάοοι πδοὴ Ὑγεῖρσοὶ οὖς θεΥ οὔ), νγὰβ υἱδι]εἰομέ δαυΐζι-- 
ΠΘΒΠ6Π ἰβύ. Ἐπηϊρο Ἰπίουραπρίγοη τὐϊύ ἄθπὶ Ομ δὲ 
ἔστε" ϑεοῖς δ᾽, 5. σὰ Ῥτοπι. 471. ἴπεθεσ ἔτε θεΐπι 
Οὐπηρδγαίνιβ 5. Ναί. ασδιηπι. 8. 455. ἀππὶ. 6, νεγρὶ. 
δύοῖ Ῥεῖβ. 4380θ. Ζυ καϑυπερτέρα ἰδὲ ἢ πειϑαρχίαξ 
οὔεν ἢ πειϑαρχίᾳ τὰ εγρᾶπζθη., 16 πδομάθπι πιὰπ ϑεοῦ 
οὔογ ϑεοῖς Ἰϊθβί. 

Υ. 209 Πῖ οἵεἑ Δθον πιδοιέθ β'θ (ἀΐθ σδίξομα ΝΜδομ) 
πὶ ὉπριῦοκΚ σουυἹβ ὑυ 0 ἢ}} οἴποη σαύμίοβθπ παπᾶ α16 (561π6) 
ἀυτοῖ βοῦνγοσο Τ υῦθ58] θο θη Ααρσοπ πᾶησαπάθ ὙΥοΙ Κα 
δύβεθαπ. δὲ 5βίβῃῦύ ἄβηι ϑ΄'ππθ πδοὸὴ [Ὁγ γῶρ, 5. ζὰ 
ΡῬγοπ. 195. ἐν κακοῖσιν (5. Νίοβκ. 9) σἰθθύ εἶπθ τη6- 
{Υῖβο ΘΘΏΔΊΘΥΘ Ἐπίβργθομαπρ 415 αἴθ σϑυγδῃη!οῃα 1,65- 
διξ ἐν πακοῖόι, ϑιαίί τὰν (Μδτγοο πη. υἱέ, Τμαον ἀϊά. 
Ρ-. 2 τὸν, ντὰβ συΐ ἰδέ. 806 Γ ̓Αϑπάθγαπες Βομεῖπί ) Π8θ6 
ἴοι τ΄ ἂν φοβομτίθθεμ, ἃ. 1, τοὶ ἂν, ἌΡΕΙ ὑγϑίομα ἘΠβῖοπ 
Ζὰ Ῥτοιῃ. 702. πδοῆζυβθῃθη ἰδέ, πκᾷρ χαλεπᾶς ἀϊα θ65- 
δαγθὴ {Πτκυπάξῃ γἱομεϊσ,, εἰπῖσο ἔρει χαλεπᾶς, Ματοεϊΐη. 
καὶ χαλεπᾶς. Τὰ ἐμήχανον καὶ νεφέλαν ἰξὲ ον ὙΠεῖ 
ποῖ ἀδθπὶ Θἰδπζοη ραβίθιξ, υνῖθ ΑΘ! οἢθ5. οἵξ, 5. Ζὰ 
Ῥγοιῃ, 962. κρημναμέναν (Αἰά, υπὰ Βυῦ. κρημναμέ- 



ἘΒἘΠΤᾺΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 0 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ.,. 

ἀνδρῶν τάδ᾽ ἐστὶ, σφάγια καὶ χρηστήρια 
ϑεοῖσιν ἔρδειν, πολεμίων πειρωμένων᾽ 
σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾷν, καὶ μένειν εἴσω δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 
215 διὰ ϑεῶν πόλιν νεμόμεϑ᾽ ἀδάματον, στρ. γ΄. 

γην}) νεφέλαν, ατοοΙ πη. Ἀρημναμένων νεφελῶν, 
ὙΥΔ5 1η8Π ἴῃ Ἡρημγαμενᾶν νεφελᾶν δαΐ νογἅπάθγῃ νγοὶ- 
16π 'ἰπ ἀογ Βοάσυΐζαπρ: οὈφΊθΙοἢ --- Ὑ͵ΟΙΚοὴ πᾶηρσεη, 
ΝΝΙΟΒύ ὅδε]. ἀοοῖ ᾿ἰδύ ἀν ιπσυ]αγῖβ ἴπ ἈΠη]] ἤθη Βδά6- 
Ὑγ ῖβ6 ἢ δον 10}, 5. Ζὰ ϑορῃ. Απί. ὅ96. ὀρϑοῖ μαΐ 
ὮΪΟΓ Ζνγοὶ Βεἀθαΐαπρθη ΖΗΘ] 60}, οἷπθ πηθίδρῃοΥ 5. ῃ 6 ἷἰπ 
ἄον Μευθιπάπηρ τηῖί ἀμήχανον. ἀπᾶᾷ ἀΐε δοννυ μη] 1οῃ 6 

ἴπ ἄογ ουθίπάσησ τ γεφέλαν ; 5. ΑΘΒΠΠοἢ65. Ζὰ 
Υ. 4601, 9083. ΗΙΚκ. 67, ον. Ὑγδοῦ. 8552. Οἱά. 848, 
Ἀπί. 1288. 

Υ. 9192 Ῥετγεϊίεί τάδε ἄα5 ἘΠοΙσοπάθ νοῦ. νυῖθ Ῥϑῖβ. 
910. 848. 661. ΗΚ. 12, 8588, 419. 476, 919. Α΄. 

488, 1314. Ομοορὶι. 188, υπὰ οἵί. χρηστήρια, 58. σὰ 
ἯΙΚ. 496. 

Ὗ. 2138 ἕρδειν, ΑἸΙά. ἀπ ΒοΟΡ. ἔρδειν. Ὁπέεπ 
ν. 904 χὐλξωδδηνι, Ῥεῖβ. 259 ἔρξας, 174 ἔρξαντες, 
101ὅ ἔρξω, ἨΙΚ. 392 ξρξαν ΑΙά. υπὰ Τυγη., ἔρξαι 
ΒΟΡ. υπά γιοί.. Αρ. 911 ἔρδειν, 1523 ἔρξαι, 1543 
ἔρξαντα, 1029 ἔρδειν, 1648 ἔρξαντα, ΟΒορορι. 508 
ἕρδοις, ἈοΡ. ἕρδοις, Επππι. 467 ἔρξαιμε. ---- πολεμίων 
πειρωμένων νγϑῦπ Βἰδἰπάθ δἴπθη Ὑθυξαοῃ (ΑΠΡΥΙΠ πιὰ-- 
οἰιοι, Μίοα. πολεμίων πειρωμένοις (πδοι ΥΥ εἶρὶ Ἰθάοομ 
ὧν ὕδθου οὐδ) πίομύ ἂρ]: τἀπὶ 5ἴοἢ τύ ἄθη Ἐδοϊπάθη Ζὰ 
ἸΙΘΒΒΘἢ 3 5. ὌΡΟΥ ἀἴοδα βοάθυξαμρ 465 Ῥαχίοἶρι! Ῥγἄβϑη-- 
(15 Ζὰ Ῥγοιῃ. 213. 

Υ. 214 εἴσω, εἰπῖρε ἔσω. 

Υ. 21ὅ Βᾶθε δυοὰν ἴον ἀδάμαστον ἴῃ ἀδάματον 
δοδπάογέ, ἀὰ ἀϊοθθθ ἄδην ἴῃ ἄοπι σορ Πβίγορ 5οθθη ὙοΥ88 
ΑἸ ΘΠΟΙ ΘΠ Θ ἢ ΘΘΠΔΌΟΥΓ ΘΠίβρυϊομς, απ ἴομθ ἘΌΥπιοπ 
οἵξ νϑυνυθοῃδοὶ ὁ ννογάσι. 



90 ἙΠΤΑ͂ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

δυσμενέων δ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει" 340 
τί τάδε νέμεσις στυγεῖ ; 

ΕΤΕΟΚΜΔῊΣ. 
οὔτοι φϑονῶ δοι δαιμόνων τιμᾷν γένος" 
ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ κακοσπλάγχνους τιϑῇς, 

220 ἕχηλος ἴσϑι, μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

σοταίνιον κλύουσα πάταγον ἄμιγα ἀντ. γ΄. 245 

Υ. 916 ᾿ἰΞὲ διὰ ϑεῶν ποοῆπιαὶβ σὰ εὐσᾶμζθμ, 8. Ζὰ 
Ῥεῖβ. 948, ἀποστέγει, 85. Ζὰ Υ, 198. 

ΥὟ, 217 πνυάγυπι ἢαίβέ {9πνν}}16 5ο ὃ ἃ. ἱ. ἀδ ὑπβοσα 
ἘΒοίίυησ δυΐ ἄθηῃ Οδίίζεγπ θογυμέ, νύάσυπ δαίδογέε β'ομ 
ἀεῖηῃ ἴὔπνν}]6 ΡΕΥ ἀπβογα Αηγαΐαηρ ἀθυβθι θη τηϊέ βο] ἢ Γ 
ἘἸπάβοσκοῖῦ σορθη ὑπῃ85,9 ἀαΐκ ἀὰ ὑπ5 Ζὰ δοιυνεῖσοπ 
ἀπά πδοῖ Ηασυβα Ζὰ σϑῆθη σεδίείεβέ ὃ 

ΟΝ , 918 οὔτοι ἀϊε Ὀείξίεηῃ Ὀτκυπᾶεπ, οὔτε ἀΐς 
τηοϊβίθη, 8. Ζὰ Ρζομ. 172. 

Υ. 220 ἕκηλος, ἀπᾶᾷ, εὔκηλος, τῦδβ πίομέ Ζζὰ νο- 
Ὑγαυΐοπ 1δῖ, 8, ὅόρῃ. ΕἸ]. 241. Εὐυγ, Τρῃ. Αὐ]. 644. 
μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ ἰ5ὲ εἶπε ἘΜΠ6 ἄον Βεάς, νεγρὶ. 
Ῥεῖ5. 780, 813, ϑορῇ. Αἰὰβ 951. Επτ, Ηργδκὶ, 389. 

Ὗ. 221 εἶπ υὑποιῃδγίος Οδίδβα ἀπυογϊβομξ ( οἷπς 
ΚΙΔΠ 505. ὉπΠδεποηΐβοι, θαπέ ἀσθγοῖ αἰπδπάθυ ) γουπθἢ- 

᾿ς πιρπᾷ. ποταίΐίνιον ἰδέ ἄυγοι αἷς ϑ'γηϊζοβδὶβ ἀγεϊυ! θὶσ, 
ἄμιγα ΒαΡς ἰοὰ βίαίέ ἄμμιγα (50 φσεόσεπ ἄθη γε εῖβ Με, 
υπὰ Βερ. 1.). σγογᾶὰβ ἄϊθ σενυδηπ]ίοης εδασὲ ἅμα (Β66- 
Ε ἄεμαν επίείαηᾶ, δυΐσεποιηπθη. δου μέγα ἰδὲ ἄμιγα 
Εθθπ 80 τστἰομέϊσ ρει άεέ, νῖς ἀνάμεγα υπὰ ἄμμιγα- 
50ΠΠ06. πὶ βίτορ ἴβομοπ ὕεῖβε ἀδάμαστον ἄδ5 δοία βϑύπ, 
80 Κῦπηΐβ πιᾶῃ ΖῈΓ σοπϑυέγθη Εἰπέσργθομαηρ δυοῖ ἄμιγδα 
Βομχείθεη (3, Ζὰ Ῥεῦβ. 887 υπὰ 1013), νἱἷἱοὸ ἀνάμεγδα. 
Ἐπ βίβηῃΐ 'π ἄδγβείθεη Βεάουξαπρ υυῖθ Ασϑιι. 314 βοὴν 
ἄμικτον. ὕὌερθει ἀΐε Ὑεγθίπάυπρ εἶπε Αἄνθγθι ποϊξ 
εἶπε δυθπίαπεινυπη 8. σὰ ΟΠοορη. 890. Νίοβε υπ- 
ὙΥΔΒΓΒΟΒΘΙΠ] 1 ννᾶτθ δυο ἁμαρτᾷ (ἁμαρτῇ δπάοί 5[οὰ 
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ταρβοσύνῳ φύβῳ τάνδ᾽ ἐς ἀκρόπτολιν, 
τίμιον ἕδος, ἱκόμαν. 

ΕΤΕΟΆΚΠΜΠΗ͂Σ. 

μὴ νῦν, ἐὰν ϑνήσκοντας ἢ τετρωμένους 
220 πύϑησϑε, κωκυτοῖσιν ἁρπαλίξετε " 

τούτῳ γὰρ Ἄρης βόσκεται, φόνῳ βροτῶν. 950 

Αρσ. 1654) δίας ἅμα, νυθῆπ ἀϊθβθβ 8115 [θποπὶ 465 56] ὑ- 
ὨΘΓΘῚ ΟΘ Δ. 65. θροη οπίβίδπαθη βθυῃ 80]]}6; 8 56] 5 
ἅμα Κῦππία Ῥοβίθμθη, νύθπη ἀἰα [μοϑαγέ ἀθ5. ΑἸά4, ὦ. ἃ. 
παάτταγος (νῖο ὄττοβος. υἱονύς ἰδ. ὕστερον ἅμα Ὀεΐ 
ῬΑΥΟΙΟΙΡ115 5. Οἰιοορῃ, 900. ὅϑορὰ. 1]. 77, Ἡοτγοαοί, 1. 
πν: Ἀθὴ. ΠΘΙΙΘ 1 Ὁ... ἈπΠ80. 11..4...86.. ἘΠῚ Ἢ, 

ΒΥ ΥΠ Ὁ 10 ἘΝ  Π0ῸΌ ὙΙ..5.,.δ. Ἄγτορ. ἩΠῸ ὃν 
Ὄθςν, ὦ. 17 υ 95. δ , Οταιηπι. ὃ, 0... Αηιη. 2, 

ν ταρβούσύνῳ φόβῳ ὙΟΥ ἀπ β  ΠΠοΠ ον ΕΠ ΓΝ, 
τάνδ᾽, ΑἸΙά. ὑπᾷ ον. τήνδ΄, ον. ἀκρόπολιν ρερθὰ 
ἀδ5 Ὁ ἈΝ δα, ἢ Τῦς εν αἴθ ὅοθπο 8. νοῦ Υ. 1. 

Υ͂, 2235 τίμιον (ἀυγοι ἀϊθ ϑ' ῃῖζθβὶβ Ζυγθίβυῖσ.} 
ξδος ντοσοη ἀ65 ΑἸ(οΥΠ Π|8.9 Ὑγορθη ἀ65 Καϑάπιοβ. ἴῃγ68 

Ἐυραῦθῦβ. ἀμ ἀθγ ἀδβοὶ δὲ δα πδ νεναν (ἀὐίίογ 1] ἀο τ. 
ΠΥ ΟἿΟΓ οἰαυθδύ ΠΙΘΥ 5ἰομουο Ζὰ 5θὺπ 815 δπάθγϑννο, 
ὧἀὰ οὐ ποῖ ἀαΐ5 αἰ Ἐδίηάθ, ὑγθπὴ 516 ἴῃ ἄϊθ ϑίδαέ 

ἀτίησοη 50] θη. ἀ16 Βυτγρ νυθηϊοϑίθηϑ. βοῦοόπθη τηδοβέθη. 

Υ. 224 μὴ νῦν πύυῃ 80 πίοιέ, ἄδγιμῃ πἰομέ, νοσρῖ. 
Ὗ. 228, Ῥγομι. δ05, ἨΙΚ. 199, Ασ. 91δὅ, ΟΒοθρῃ. 76]. 
κι ϑορ. Αἴδθ. 1117. ἘΦ Ῥοζιθῃῦ βἰοῖ δυΐ ἀὰ5 Υ, 219 
ἴ. (ἰεϑβαρίο. 

Υ. ὡῳῷφῦ ἁρπαλίξδετε βοϊπαρρεί δυῖΐ, Ψψϑυπθἢπι 68 
Ῥοριοσὶσ. 9.885 γογί ἤιιάοί ἴοι δυο ἔπη, 969. 

Υ, 226 πἴδθγαπ πᾶμ! οι ννοϊᾷοῦ 5ἴοῖ Αὐθβ, (πᾶπ! 1 0}} 
ὯΠ ΝΘηβομοππιοσὰ, ἃ. ἱ, ἄθπῃ ἄϊθ5 Ὀυίηρέ ἀον Κυῖορ 
οἴμππιδ] 50. τιΐξ δῖοι. Ὀύυγοι τούτῳ υυἱτᾷ φόνῳ βροτῶν 
νΟΥθογοιίθῦ : 5. οι βοῆς ΔΌΣ 800} ,ΖαρΊοῖοι. δὰ ἀὰϑ 
Μουμογρειοπάθ. 5. τὰ ΗἸΚ, ὅδ7. φόνῳ Μεά., Βοῦ. 
υ. 8. φόβῳ Αἰά. ἃ. ἃ.. 5. τὰ Υ, 48. 
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ΧΟΡΑ͂ΓΌΣ. 
καὶ μὴν ἀκούω γ᾽ ἱππικῶν φρυαγμάτων, --- 

ἘΤΕΟΚΜΗΣ. 

μὴ νῦν ἀκούουσ᾽ ἐμφανῶς ἄκου᾽ ἄγαν. 

ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ. 

στένει πόλισμα δῆϑεν ὡς κυχλουμένων. 

Υ. 9927 καὶ μὴν -το γὲ ἱπάθβεεπ, ἄαβ Θεβργᾶοῃ 
ΔΌΡΥΘΟΒοπα ἀπά δυΐ εοὔνγαβ Νδιθβ ἰθηκοπᾶ., νυῖθ οἱύ: 
γοΓΡ]. Υ, 3584. σὰ ΟΒοορῃ. 201, ϑορῆ. ἀπί. 6524 ἃ. ἃ. 
Ἐθεὴ 50 καὶ μὴν οὔπε γέ. )ὲ5 Ῥαποΐαπι πδοὴ φρυαγ- 
μάτων Βαῦα ἴοὶ 'π εἷπ Κομιπιὰ γοχνγαπᾷο!ξ, ἀδπιὶέ ἀϊθϑοῦ 
ὝΕΙΒ τη Υ, 229 Ζυβδιπιμθηῃᾶηρθ. 

Ὗ. 928 ῃὺπ 80 ἰδἿἷβ 65 Αἷτ 815 ἢδτγοπᾶθ πῖομδβέ σὰῦ 
χὰ ἀθας! ἢ ΤποΎΚοπ, ἀδΙβ ἀὰ 65 δονβί, ἀυγοῦ Θεθθιγάθπ 
πϑιη! ον ἀπά Αὐδϑγαυξαησοη. Αδμἢη!οθοβ. 8. θ61 ΒΙομπιῆοὶά. 
Τε θεν μὴ νῦν 5. σὰ Υ. 994. 

Υ. 229 μᾶπρέ τηϊέ Ὗ. 997 Ζυβδιηπιθη : ἀἄοος 1ο 
ψουπΘἢπη6 Βοσβρθβοῦπδαθα., --α ο]θἰοῆδδιη 815 Ὑγ πη ΘηΡ 
αἴθ 5ίδαί τηδη εἰπβοι!ῦξεο, 916 ΟΒου γοσῖη βομ!οἴβέ 
πϑι! οἢ δὺ5 ἀ6πὶ ὙΘΥΠΟΙΠΏΘΠΟπ ϑ'ομηδαῦθθη ἀ6ν ΒΟο556, 
ἀαίβ αἴθ Ἐοϊπάθ ἀογ 5ίδαϊ ρὰπς πϑι|6 εἶπά. στένει ᾿ϑέ 
Ῥαϊνυβ γὸπ ὅτένος, γϑγρ]. Ευπῃ. 690 σωφρονεῖν ὑπὸ 
ὅτένει, ὑπ ζννὰσ Ῥαίϊνυβ ἀ6Γ τὸ πᾶ ὙΥεῖδα 9. υνῖθ. 
οὔοη Υ. 61] σταλαγμοῖς, 8653 πκαποῖσι, Ῥεῖβ. 1039 
γόοιδ, Ἀρ. 1198 δυόφάτῳ Ἠλαγγᾷ; 5. ἀποροῖ Μίδα. 
ατδπιπ. 8. 400, 6. ἀπ5 Ζὰ ἀσ. 696, Οδοορῃ. 762, 1052, 

Ἐπὰππη. 1008, ϑορῃ. Απί. ὅ89.. ὕεθεν δῆϑεν αὖς 5. Ζζὰ 
Ῥγοιῃ. 988, ὕθεν. κυκλούσϑατιτ οὔδη Ζὰ Υ. 114, ὕδον 
ἄδθπ δϑοϊαίθπ Οἰδπι νυ οἰπο δ] οἰβροηϊίναυβ σὰ ΗΙΚ, 
113. Βον. κυκλούμενον. Ο'εννδμη! ἴον πίαπιξ πιᾶπ 

δὁτένει αἱ5 ἀϊε ἀνε Ῥεύδοπ ἀθ5. ΨΕΥΓΌΣ ἀπά |65ὲ τί 
νίοῖθα Τὺτκυηάθι, δυὸ ἀογ ΝΜίοα. (Υ̓εἰρθ]}) γῆϑεν: 685 
'δοιΐζέ 416 Ξίϑαιί νοὶ Βοάοπ ἢθὺ (65 ἀγόμηΐ ἀον Βοάοῃ 

! 

ον ϑίααι}). 815 οὐ μι 516. δἰ πβο  ]ὅθβ8., νγὰϑ ΘθΘη Ά}}5 
ΘΟ ΌΣΠρε τνογάθῃ Κῦππίθ, ἄοοῖι ἰοποι πδοιβίομί. γῆϑεν 
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ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

280 οὐχοῦν ἔμ᾽ ἀρκεῖ τῶνδε βουλεύειν πέρι. 

ΧΟΡΑΓΟΣ. 

δέδοικ᾽ " ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. 958 

ΕΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

οὐ σῖγα; μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς κατὰ πτόλιν; 

ΧΟΡΑΓΟΣ. 

ὦ ξυντέλεια, μὴ προδῷς πυργώματα. 

Κῦπηΐα δυοῖ τὰν γῆς βίθῃθι, νἱθ Ν. 646 μητρόϑεν [ὕγ 
μητρὸς, 822 πατρόϑεν [ὧν πατρὸς, ἨΪΚ. 4928 Ζιόϑεν 
[τ Ζηιοῦς, υὑπὰ 80 υἱβιδϊομβέ ἀρ. 1351, Ὁμοθρῃ. 944 
ϑεόϑεν. 

Υ. 9230 ἰδὲ ἀοτ δέγμμν» πὰῃ ἀαίαν νυογάθ ἰοῖ βοθοπ 

Ζὰ ΒΟΥΡΘΠ Ὑνΐββθη, οὔποθ ἀδ[5 1ῃΥ οοἢ ἀάτὰμπι σὰ Ὀοκῦμ- 
ἸΠΏΘΥΠη Βαθί. ἴΠεθὲγ οὐκοῦν 5. Ζζὰ Υ. 199. 

ΟὟ, 23] κ(διέ δὲ τοῖς ἀογ Κυαΐξ σὸπ γὰρ, 8. τὰ 
Ῥχοπι. 195. ὀφέλλεται, 5. οὔδη Υ. 178. 

Ὑ. 939 οὐ σΐγα; εἰ Πρεϊδοι ἄγ: νυῖγβὲ ἀὰ πἰομέ 
ΒΟ νγθῖρϑη ὃ νΥἹΠδὺ ἀπ πῖομί 501}} βουη ὁ Ὑογρὶ. Υ. 2854 
οὐκ ἐξ φϑόρον; υμπᾶ ἄἀδ5. ᾿ΒΙοπιβο! ἃ, ππθ σὰ ϑορθι. 
Οἰά. 496. Αμί. ὅ7ὅ. 80 οὐκ ἐς πκόραπαϑ ; ; ΑΥβύορῃ. 
ΡΙυξ. 894, Ἐτῦβοι. 620. μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς πατὰ 
πτόλιν; ἢ υγϊγϑί, ἀοο} πἰοιέβ ἄᾶνοπ βᾶρθη ἴῃ 67 δ(δαί ἕ 
ὕεθεν μὴ, μηδὲ ἃ. ἃ. τιϊξ ἄδπι Τπαϊοα νι Τλαςυγὶ ἴῃ 
ον ΕὟαρΘ πᾶορ αἰπύ ἘΎαρα πὶ οὐ 5. Ηογπιὰππ Ζὰ 
ΘΟΡἢ. Αἰἴὰβ 7ὅ. ἘΠΙβίον Ζὰ Εἶτ. Βα ΚΟ. 3544, Μίαί(ῃ. 
τη. 8. 498, ο, β. Ῥοοῖι βίο μὴηὴ ἃ. ἃ. 80} οἢπθ 
τς ΗαβΆμβμρ θαι μήφμόρᾳ Ἐγασο τηϊῦ ἀθιὴ ἰαδηραγυα αἷἰ5 ΕἾασ- 
ῬΑγΕΚοὶ, 5. σὰ Ῥγοπι. 96]. 

Υ. 233 ὦ ξυντέλεια ο ετοῖη, Οοϑαπιπιί μοὶ ἄον 
Οδέίογ, νὰβ Κ. 202 πανήγυρις. Ἀοὺ. ὦ ξυγγέ- 
γξεια. 
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ΕΤΕΟΚΛΜΗΣ. 
οὐχ ἐς φϑόρον; σιγῶσ᾽ ἀνασχήσῃ τάδε; 

ΧΟΡ ΤΘδΣ 

280 ϑεοὶ πολῖται, μή με δουλείας τυχεῖν. 

ἙἘΤΕΟΚΜΗΣ. 

αὐτὴ σὺ δουλοῖς χἀμὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. 260 

ν. 254 οὐκ ἐς φϑόρον; 8. τὰ Ὗ. 932. ϑείχε, 
τδῃ πδοὶ φϑόρον Κοῖμα Τηἰεγρυποίίοη, 50 ἰδέ 65 δεβαρί 
τνῖθ ΑὙἸΒΊΟΡΗ. γὅβε! 889 υἀπὰ Αοδάγη. 272 παῦ᾽ ἐς πό- 
ρακαξ, πᾶ νὴῖθ ΥἹΥΓ βᾶρθῃ Κῦππθῃ: υὐτδύ ἅὰ πἰοΐ, 
Ζιπὶ ἩΘΠΚΟΥ ! ἀᾶνομ Ζὶ βομνγεῖσαπ ἴπ ϑίδπαθ βουπ ὁ οὐο 
ὑγθπ πῃ τάδε νὸπ ἀνασχήσῃ δομᾶπρεπ [ᾶϊπε : νεῖγβὲ 
ἀὰ πἰομέ, Ζζιῃ Ἠρηκου! Βομνοῖσοπὰ ἀἴθ5 85 δ Βα ύθῃ 
τάδε, πᾶ! οι ἑππικὰ φρυάγματα υπᾶ ἀραγμόν. 

Ὑ. 4235 ϑεοὶ πολῖται 5ἰβδα(ίξοια, ἃ, 1. βίδα θοννοἢ- 
ποηᾶθ, Οδίξεσ, Ὀδῦεῦ μή μὲ δουλείαξ τυχεῖν 8. Ζὰ 
ἌΣ ΤΟΣ 

Υ. 236 ἀὰ κεἰρξὲ πιδοιδὲ ζαπὶ ΚΚίαναπ δυοῖν πηϊοῖ 
(αὐΐβου αἷν 56] 50) υμπὰ ἀϊα σδῆζθ ϑ'ίδαΐ (ἱπάθῃ ἀὰ 
ἄυτοῦ ἀοίη Βοβγοῖοπ ἄθπ Βῦγροτη. ἄθπ Μυῃ Ὀεπίπηπισξ, 
ὑπἃ ἀδάυτοι εἶπε ΝΙθάουϊαρε μουθει γι). αὐτὴ σὺ, 
5. χὰ Υ. 613. 65 Αὐΐσοποπηηθηθ ἤπάρύ 5ιοἢ ἵπὶ δῖθάα.. 
(θεῖ ὙΥ̓ εἶρεὶ Ἰεάοοι. πτόλιν βίαίέ πόλιν) α. ἃ.. ποτσδυῖ 
δα οἢ ἀϊθ ᾿μεξασίθη ὉΠάΘΥΟ Ηδηάβοδγϊ {6η νυ θῖβθπ.. 
ἘΤηῖρο καῖμὲ καὶ δὲ παὶ πόλιν, ΥΥᾺΒ5 7θάοομ Αεπάθγαπρ, 
δοιεϊπέ, Νῖαπ Κῦππίβ δα ΟΣ αὐτὴ δυ δουλοῖς καὶ σὲ 
ταὶ πᾶσαν πόλιν, οὔεγ αὐτὴ σὺ δουλοῖς ἐμὲ, σὲ καὲ 
πᾶσαν πόλιν, οἄεν αὐτὴ σὲ δουλοῖς καμὲ καὶ πᾶσαν 
πόλιν βοβγοῖθεπ, ὑπ δὲ οἢπθ Ἐπέξοσπαησ ᾿ἀε5 ἀομέ, 
Βομοϊποηάεη πᾶσαν Ὀεἰσυθεμαϊίεπ, νγθίομοβ τῦγ σαυτὴν. 
δίθῃθῃ ΚΑππ, γ ΟΕ. ΟΒΟΘΡΒ. 108, ΟΡ. ΟΙἷά. 579 Κρέων 
δέ ὅοι πῆμ᾽ οὐδὲν, ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ σοί. Ὄοοϊι ἰδέ, 
Κεῖπθ Αδπάογυῃρ ποίῃννπάϊσ ἴ{606εγ καὶ --- καὶ δὰ οἷ 
-- υμὰ 5. Ηἰΐ, 8640 υ. ἃ. 
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ι ΧΟΡΑΓΟΣ 

ὦ παγκρατὲς Ζεῦ, τρέψον εἰς ἐχϑροὺς βέλος. 

ΕΤΕΟΚΠΜΖΗΣ. 
τ - " τ » ἢ 
ὦ Ζεῦ, γυναικῶν οἷον ὡπαόὰς γενορ. 

ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ. 

μοχϑηρὸν, ὥσπερ ἄνδρες, ὧν ἁλῷ πόλις. 

ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

240 παλινστομεῖς αὖ ϑιγγάνουσ᾽ ἀγαλμάτων; 

Υ. 257 βέλος ἀεπ ΒΙ|15. ἄθπ Ποππουκεὶ!, υογρὶ. 
Ὗ 4595. 495, Ῥγομ. 8558. 919, 

Υ. 238 γυναικῶν οἷον ὥπασας γένος; ἴὰτ οἷόν 
ἔστι γένος γυναιπῶν, ὃ ὦὠπασαξ; 

Ὗ. 9239 Καπη μοχϑηρον αἷ5 Νοιηϊπαίινυβ. ὑπὰ Αο- 
ουβαίἑνιι5 ΠΡΌ θη νυθγάθη, ἴπ| δυβίογοπ ἘΠ ἰβέ ἐστὶ 
Ζὰ εὐσᾶπΖθη, νν16 5'0 ἢ} ὈΙσ νυ θη ἀογ ΝοΙιηϊπδύϊνιιβ ἴῃ ἀ6Γ 
Απύννογέ βίαξψέ οἴπθξ ἀπάθυῃη Οδβὰβ βηαοΐ, νϑγρὶ. ΗΚ. 
509. 511, χὰ ϑοριι. ΟΙά. 796, ΚοΙ. 201, 1614 {, 
ΑΙ5 ἈΥΟΣΘΟΣΡΝΝ υυῦγάθ 65. νοῦ ὥπασας ἀρ ποι, οἢπ6 
ἃαί5 ὥσπερ ἄνδρες πὲ ΒΟ». ἃ. ἃ. ἴθ ὥσπερ ἄνδρας 
Ζὰ νοιᾶπάογπῃ ἰδ, Ζι ὥσπερ ἄνδρες δε εἰσὶν δὰ 6τ- 
δᾶπζοη., νϑιρ]. Υ. 597 Ὁ. δοκῶ μὲν οὖν ὄφε μηδὲ 
προσβαλεῖν πύλαις, οὐχ ὡς ἄϑυμος, 7410 κακῶν δ᾽, 
ὥσπερ ϑάλασσα, κῦμ᾽ ἄγει, ἂς. 4595 ἔ. στένουσι ᾿ς 
εὖ λέγοντες ἄνδρα τὸν μὲν, ωἰἷς μάχης ἴδρις, ΑὐἹβίορῃ. 
Ἐτὅβοι, 806 ἔξεστέ 5᾽, ὥσπερ Ἡγέλοχος (λέγει), ἡμῖν 
λέγειν, ΡΙδίοη Θογρ. Ῥ. 458 οὐδὲν γὰρ οἶμαι το- 
δοῦτον κακὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα ψευδὴς, 
Ἠδεϊπηαονῇ σὰ ῬΙαίοπ. Ῥμαϊάοη ὃ. 137, 5. 295. ἴ0606ς 
Θἴνναβ ΑΘ ΒΗ] ο 65. θ6ὶ 7) 38. Ζὰ Αἰβοῖ. ἂς. 1862. {0606 ΓὙ 
ἀὰ5 Βοϊαίζναπι τς ἄθπι Οὐοπ]αποίλνιι9 5. Ζζὰ ΗΚ. 118. 

Υ. 4240 παλινότομεῖς ἄπ δ5ομγοῖδέ υυϊθάθυ. τηϊξ 

Βεζυρ αυΐῦ Υ. 233, 285, 2357 ρεβασί. ϑιγγανουσ᾽ 
ἀγαλμάτων ἑϑδιοῖ 510}. δυΐ ἀὰ5 [ὐιηΐαθβοπ ἀογ Κηΐοο 
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ΧΟΡΑΓΟΣ. 

ες ἀψυχίᾳ γὰρ γλῶσσαν ἁρπάξει φόβος. 96θὅ 

ἘΤΕΟΚΜΔΗΣ. 

αἰτουμένῳ μοι κοῦφον εἰ δοίης τέλος. 

ΧΟΡΑΓΟΣ.,. 

λέγοις ὧν ὡς τάχιστα, καὶ τάχ᾽ εἴσομαι. 

ἅεγ Οδείου 1! ἀοΥ Ζὰ ὈοΖίθμοπ. 5. 906Ππ τοῦ Υ. 1 υπᾶ 
Ζὰ Ομοθρη. 1068. εν ΟΠοΥ παύ υυδγβομθι οἢ νυϊθάογ 
οἶπα Ὀϊςἰπάθ δ θ! ὰησ ἈΠΟ ΠΟΙΠΠΊΘΗ. 

Ὗ. 941 ἀεγ Μυξ]οβιρκοῖξ γοῖϊβε 16 αἴθ Ζυπρο ἔοτὲ 
αἴο Ευτοϊέ. ἃ. 1. ἀεγ Μ|αυίμίοβα μαὲ 8. νγϑῖ! δὺ βοὴ 
Γἀγοβέθι, βοῖπθ ἄυσησα πίομῦ ἴῃ βεϑῖπου εν, 5ρυϊομὲ 
ἀπ Κα γ  Ἰοἢ νγὰβ ἴδπη ἀ16 ἘΠτορύ οἰποιθθί, ἀψυχίᾳ 
τὰν ἀψύχῳ, ἄα5 Αδβίταοέξυμι βέδίέ ἀθβ σοπογεῖ. γαρ 

ἴπ ἀοΥ Απίνγοσέ: 18 ἄθππ. νυῖθ οἔξ, 

Υ. 949 νγϑῆη ἀπ 815 Βιζέοπάριῃ τηῖγ ἀοοῖι οἱἷπ ἰοῖοὶ- 
ἰε5 Ορἕοσ ορᾶθεβέ, πιδομίοβδύ ἀπ ἄοο ἀυτοῦ τππεὶπα ΒΙίοπ 
Βατγορθη 9 ὍΥΘΠΠ τηθῖὶπο Ὀγόομαπροη (Υ͂. 178 1.) νοη αἱἷν 
πἰοδὲ Βεδομέίθἑ νυθγάθῃ, τηἷγ οἴπθη Κἰοΐπθη Οἰθΐδ! θη ἐθππ. 

μποῦφον, ϑΒπ οὴ Ῥτοπι. 7035 κούφως, Ῥίπᾶδεγ. 1ϑέβπι. 
1. 60 κούφα δόσις; 5. θοῦ ΑΡγεβοῦ Ζὰ ἃ. 5. [πὶ 
Θἰαροπίμθ! βασέ ϑορῃ. Κοὶ. 1904 βαρεῖαν ἡδονὴν 
γικπᾶτέ μὲ λέγοντες. Ὄεθοι εὦ πιϊξ ἄεπι Ορίδενυβ [γ᾽ 
εἰ γὰρ, σσεππ ἄοοἢ, νει]. Ὗ. 548, ϑορῃ. Οἱά. 868, 
Ἐπ᾿. Ηβςβκ. 896. Εὔγιμοϊ. Νίασπ. Ρ. 20. 51. Ὑαϊοκοηᾶγ 
Ζι ἔν. ῬΒοΐη, 516. ΑἀοπίαζΖιβ. Ρ. 2957. Βγυποῖκ Ζὰ ΕΓ, 
Οτορί. 1104, ΑΡτγαβοῦ Ζὰ α΄ δ... δίδει. ἀσυϑηπ. 8. 518. 

τέλος ΑΡραθε, Τυϊραΐ, Θαβοῆοπκ, Θρΐἕεν, σευρὶ. βόρῃ. 
ΟΙἱα. 516, Απί. 1438. Εν. θᾶμα Βυ. ΧΙ, 6 ϑεοῖσξσ 
μικρὰ ᾿(ιιρᾷν) χειρὶ ϑύοντας τέλη. Δοιδιδίλι Ῥγομ. 
619 οὔκουν πόροις ἂν τήνδε δωρεὰν ἐμοί; 

Υ. 248 λέγοις ἂν ἴὰν λέγε, 5. Ὗ. 69ὅ, Ῥετβ. 
6321, ΗΙΚ. 76, 964, 312, 442, 486, 897, 910, 1024. 
Δ. 1019, 1367, ΟΠορρῃ. 101, 104, 103, 508, 669, 
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ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

σίγησον, ὦ τάλαινα, μὴ φίλους φύβει. 

ΧΟΡΩΑΓΟΣ. 

245 σιγῶ, σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον. 

ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 
- 2 9 2 , Ξ ρ - ’ τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐχείνων τοῦύπος αἱροῦμαν δε- 

ὅεν, 270 
καὶ πρός γε τούτοις ἐκτὸς οὐσ᾽ “ἀγαλμάτων 
εὔχου τὰ κρείσσω, συμμάχους εἶναι ϑεούς " 

υπι. 681, 877, Μαΐΐῃ. αταπιμ. 8. 5615. γ. Αδμη]οῖ 
ΟΡ". ΟΙά. 1517 λέξεις καὶ τότ᾽ εἴδσομαε Ἠλύων. 
απ Καηπ ἄθῃ ϑ΄'πη διοἢ 50 ἴδββϑθῃ : πᾶ βορίοϊος νγογὰθ 
ΟῚ 65. νυῖδθθη, ΟἹ ἴῃ ἀἰτ ἄθπ ἰοΐα!ἰθη (μὰπ Καπη. 

Ὗ. 444 μαΐ σίγηδσον,, ννῖθ τπᾶπ ἃι5 Ὗ. 247 1, οὐ- 
δἰομέ, ἀ16 Ῥγᾶρπαπίς Βϑάοαξαπρ: Ὑνθι κα 9 πᾶ Βοῆγοῖθ 
πἰομό ἰαυΐ. 80 διοῖὰ Υ. 245 σιγῶ. τάλαινα τὑμδο]ῖσο, 
ὈΠΌΘΒΟΠΠΘΠΘ, 5. Ζὰ ἄραι. 1220, ὕὔθθθοι ἀὰ5 Αβυπάθίοῃ 
5, 2ὰ Ῥγοιη. 56. 

Ὗ. 245 5. ἅδον ἀδ8 Ασυπαθίοῃ οὔθ Ζὰ Ὗ. 60, 

ΝΥ. 4406 ἀϊε5θθ5 Ὑγοτγέ βίαϊξέ ἦθΠοΓ νυ ἢ] ἴθ τὐΐτ 
(μολπις ἴοι ΠΙοθου 81} νοὴ αἶγ. ἃ. 1. 50 σοία δῦ ἀπ πνῖτ. 
τοῦτο τούὐπος, πᾶ] 10 ἢ σιγῶ. σέϑεν ΒΟ οῖηῦ βϑίῃθ Γ 

Β ΘΠ Πὰπρ ὑναροπ πἰομύ γὸπ τοῦτο τοὖπος, βοπάθγπ νὸπ 
αἱροῦμαι ἀρχυμᾶπροπ, 5. ϑόορῃ. Οἷά. 1592 μηδαμῶς 
ταύτας γ᾽ ἕλῃ μου, ὑπ5 χὰ ϑορι. ΡἈὲ]. 996, Μαίί. 
ατδιηη, 8. 418 Αππι. 

Υ. 947 {. υπᾶ δὐυΐξοῦ ἄϊοβοπι (ἀαῖ» ἀὰ ἀἰοῦ 65 
ἰδία Απρσϑίρσθβογοίθθ πίῃ] 56} οὐ ἤθῃθ δηξίοσηῦ νὸπ 
ἤθη Οδέξου Ὁ] Πἀομ. ἀὰ5 Βθϑβοῦθ (νγὰβ ΠΟΙ ΒΆΘΟΣ ἰδύ 85 
Ἀιπαβίβοθοιτεῖ),. ἀΔ 5 ἨδοΙἕον πὰ Καπιρία βουθῃ 4ἴ6 οί: 
ἰεῖ. ἑἕμτὸς οὖσ᾽ ἀγαλμάτων ἀϊοποη ἄθπι ΟΟΥ 5 
ΜΝ οἴβυπρ 416 Βύπηθ Ζὰ νϑυϊαββθη.. νγὰβ τὐϊ Ὗ, 209 ρ6- 
ΒΟΒΙΘμ, νὴὸ οὐ πὶ ἀἰα Οτομοβίγα οἰπζίοῃί, 
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χάἀμῶν ἀκούσασ᾽ εὐγμάτων, ἔπειτα. σὺ 
200 ὀλολυγμὸν ἱερὸν εὐμενῆ παιάνισον, 

᾿Ελληνικὸν νόμισμα ϑυστάδος βοῆς, 870 
ϑά θσος φίλοις, λύουσα πολέμιον φόβον. 
ἐγοὶ δὲ χώρας τοῖς πολισσούχοις ϑεοῖς, 

ν, 949 κἀμῶν ἀπκούσασ᾽ εὐγμάτων, ἃϊε Ὗ. 953 
ΤΙ, σόοῖὴ Εὐΐθοκίοβ. ΘΟ ΒΡτΌ Π απ νυθγάθη ὑπᾶ ἄθπι ΟΠ ΟΓΘ 
χὰπὶ ὙοΥθΪὰ πη ΝΙαβίοσ ἀϊθπθῃ 50116π. παὶξ ὑπᾶ Ζνυτϑῦ, 
κ. σὰ Ῥτοι. 483, εὐγμάτων Θεἰῦθᾷε, νγεσεπ Υ. 958. 
ὕὌερθεν ἔπειτα ποῖ ἀθπὶ Ῥαγοϊρίυμι 5. σὰ Ῥγοπι. 779. 

Υ, 2580 κβέϊμηπιθδ: εἰπθὴ ἔδβι!οθπ το! σοϑὶπηίθη 
Ἐείουρσοβδησ ἃπ, ὀλολυγμὸς νοῦ ἄδιπ ἔεΙ ον Ομ θη γγε1- 
Βεῦρεξᾶμσα, νεῖ οἵδ, 5. αἴθ Αὐβίθροσ,. εὐμεγῇ ἄδὺ 68 
πὴξ ἀθγ δίδαςξ. υνομιπιοῖὶπέ. ἀπά πῖοδέ νυῖθ ἀεΐη ἔγμογοβ 

ΟΒγοῖθη ΠΥ κοῆδάρέ ; υἱϑ] τ οἰνε ἀαοῃ οἰπθπ βαπίξζθη,, σὰ- 
᾿σεη. Αδμπ ἢ «ἀνὰ πρευμενὴς τοῖα Αἰοοϊ δ: δε- 
Ὀγδιιομε,. γΕΓΒΙ. Ῥεοιῖβ. 916 πρευμενῶϑς (δά. πρευμεγῇ) 
δ᾽ αἰτοῦ τάδε, 601 πρευμενεῖς (αμᾶ. εὐμενεῖς) χοὰς, 
671 χοὰς δὲ πρευμενεῖς (ἀπά. πρευμενὴς) ἐδεξάμην. 
δίας πατάνισον μᾶῦθι πάει παιώνισον (50 δυοὰ 
δΙεα, θεὶ ὙΥεἶροὶ, Ἰεάοοι πατάνισον νομ ἃπάθγου Ηαδπά), 
ὙΥ85 ΠΙΟΌ ψϑυνυθγϊοῖ ἰδέ, 5, ϑρδπμοὶπι ὑπᾶ ΒΙοιβειά 
χὰ ἃ. δέ. ὑπ8 Ζὰ ΟΠορρῃ. 996. ἀὕοὰ Αἴβοῖ. Νίοῦ. 
Βι. 147 (ϑεμᾶί2) οὐδὲ πατωνίδεται. 

Υ. 251 εἶπε Ηδ!οπίβομθ εἶδα 465 Ορΐίδγσεβδπρϑβ, 
ἃ. 1. εἰπθὴ δβδᾶπρσ., ντῖθ ἴθπ αἷα Ἠδι]θποπ Βεΐπι Ορἕογ 
Ζὰ βίησοῃ ρῆοσεπ, Ἑλληνικὸν Καὴμπ τῆᾶπ ἀθοῖ ἀστοὶ 
ἀϊε Ἡνρδιαρσε ἔν Ἑλληνικῆς ρφεβαρί ἀπβεῆοη. Ζι ϑυ- 
ὅτάδος βοῆς νετρὶ. ὅορῃ. ἀπέ, 1019 ϑυστάδας λιτὰξς; 
δῦςἢ ἀπίεηῃ Ζὰ Υ. 616. 

Υ. 252 ϑάρδσος φίλοις, 5. ζξα ΥΥ. 166.ἁ. λύουσα 
πολέμιον (5. ξὰ Ὗ. 198) φόβον -[ἀζγοι ἰαββοπᾶ, δυῖ- 
δεθεμπά, τηϊπάθγηά ἀϊ6 Εὐχομύ νοῦ ἄθη Ε'εἰπάθη. 

Υ. 258 ἢ. ἰοὴ ΔΌοῚ ουκίᾶτο, ἀαΐβ ἀθ5 1,8πᾶ65 βἰδάΐξ- 
Ξοῃυϊςἐζεπάθη (ἀδέζεγη, ἄοη ἔθ ἀθεννομποπάθῃ βονύόῃ! 815 
ἄἀθα ἡίαυγκίεβ. Αὐΐβθῃθγπ. ὑπά ἀδῦ ῖγΚα Θαθ! θη. πὰ 
ΒΙοδὸ οὔπθ ἄθῃ Ἰβιποποβ (ομπθ ἄθῃ ᾿βιθποδβ δυϑΖι- 

δ 
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πεδιονόμοις τε κἀγορᾶς ἐπισκόποις, 
200 “ίρχης τε πηγαῖς, οὐδ᾽ ἀπ᾽ Ἰσμηνοῦ λέγω, 

ΒΟΠΠ6[56Π}., ὙΥΘΠΠ 68 ὙΥΟΔΪ σοσπροπ πᾷ αἀ16 Κίδάξ εὐ- 
Βαϊέθη ἰδέ. 5ἷ6 (άϊ6 ϑιδάξου.) χτϊ ϑοϊδαΐοη Ὀ]υ(ρ πᾶ- 
ομβθηᾶ (μὲ ἄρα ΒΙαία ἀογ ϑομδαῖΐς ἄγ πα) 416 Ορΐετ- 
δου ἄθν αδίίεγ, ϑέϊοσθ ἰδάθπα (πα πίον δ! ογορίο- 
γυησθη} ἄρῃ Οδέξοιμη., 50 σφ] ̓ ἴθ 68. ϑ':θρθβζθίομθῃ 
νύθῖῃθη νγογάθπ, ἀοὺ Εοπας Ἀὐὔβίυθπρθη 80 6γ, εἴηθ Βϑυίβ 
γοὸπ {Ππρ| ΚΠ] οἤθπ ἀυγοῖ ϑροογίγουπσ, ἄθη Ποισθη 
Οεὐυδυάθη (ἀαΓ5 5'θ δθϑὺ α16. ἄθὴ δυβοθ!δρθηθπ Ἐοϊπάθῃ 
ΔΌσΘποπηθπθη Εὔβίυθμσοη ἂἃπ ἄθη Νίαυθποσηῃ ἀθν 'Γεροὶ 
δυϊπᾶπροη νυογάθη). ἐγὼ δὲ λέγω ἰδὲ πυβαπηθῃ Ζὰ 
ΠΘμθη., ππᾷ ἀἰ6 αίΐνε τοῖς πολιόσόσούχοις ϑεοῖδ υπὰ 
ἀγνοῖς δόμοις γον ϑήσειν δὺμᾶπρὶσ. δὲ ἄδπι ϑ'ππθ 
πδοὴ [ὃν γαᾶρ, 5. Ζὰ Ῥίομ. 195. χώρας πϑηρσί γοπ 
πόλις ἴῃ πολισσούχοις 8ΔὉ. 5. οΡοπ Ζῃ Υ. 106. ἴῦοθεγ 
αἷς ΥΥ οὐἐβίθ!ὰηρ χώρας τοῖς πολισσούχοις ϑεοῖς γ6Γ6]. 
5 549.. Ῥτόιι. 919. Ἤι 1098 τ. Αο. 8: 1928. 1619, 
1654. ΟΒοθρῃ. 4035. 705. Ἐπ. ὅ80. Ζὰ Ῥεῖβ. 24]. 
ϑοριι. Τύδο. 873, κπὰ 1154, Απί. ϑ82, Μίαί(ῃ. ἃ πημη, 
Θ. 278. Αππι. ᾿ ὑπ Φ. πόλις ἴῃ πολισσούχοις Βεϊ[56 
ΕΑ Μα ϑίδαῖ. 5. Ζὶ Ῥγοιῃ. 419, --- Υ. 9264 Γ. 

ἰδύ εἶπ ἘΠ ΠΟΙ πο ἄρον Οδίξευ πο ἄθη Οτίθη, νῦὸ 
ἴῃγε ΗδιΠ σι ὔιμου βοὴ θεῆπάθη, πᾶ τοι δυ ἀογ ΕἾυγ 
Δ ΪΒοσμα ] ἀον ϑίαάξ, ἱπηουῦθῃα}] ἄθυβοῖθοημ δι ἀρὰ 
Νανκίθ, υὑπᾶά δὴ ἄδθιη Οθνυᾶββου ἄοσ ῬγΚο ὑπᾶ ἀ65 15- 

ΣΠ6Π05. δηίμαϊίθη, 95. οὐννγὰβ Αδθῃῃ] μος ΗΙΚ. 987 [ἢ 
πεδιονόμοιξ, νυ Ῥ8|185 ΟὨΚα, 5. Ζα ῪΎ. 140. ἀγορᾶς 
ἐπισκόποις » ψεΓρΊ. Αρ. 90 τῶν τ᾽ οὐρανίων, τῶν τ᾽ 
ἀγοραίων "ΠΡ, ΕίοΓΆΚΙ. 70 ἱκέται ὄντες ἀγοραίου 
“1ιὸς, Ἡετοδοί. 5, 46 καταφυγόντα ἐπὶ Ζιὸς ἀγοραίου 
βωμὸν, ϑορῃ. ΟΙἷά. 161 Ἴάρτεμιν, ἃ πυγιλόεντ᾽ ἀγο- 
ρᾶς ϑρόνον εὐκλέα ϑάσόσει, ΒΙοπιβο!α χὰ τι. 5. Απ- 
ἄογ5 βίθιμῃξέ Ζεὺς ἀγοραῖος ἔπ. 961. Ατἱδίορι, ἈΠΕ, 
408, 498, Ἑρμῆς ἀγοραῖος ἅδ5. 297. πᾶπι!οἢ 8]9 
οΟΥβίθμο θυ (θυ ο σνθυῃαπαϊαπροπ. -- Ψ. 55 5ἱπά 
16 ὙΥδεβουροί ποῖξθῃ ἀθ5 ϑίδαίσθθιοίς. βορίθιοι πὸ Νὰ- 
0 Π δοπᾶπηί, “ΖΠέρκης πηγαῖς ἰδ Ῥουὶρ γα ϑίϊβο 66- 
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εὖ ξυντυχόντων, καὶ πόλεως δεσωσμένης, 980 
μήλοισιν αἱμάσδοντας ἑστίας ϑεῶν, 
ταυροκτονοῦντας ϑεοῖσιν, ὧδ᾽. ἐπεύχομαι, 

Ῥυδυομέ: ἀοΥΓ οπίβρυϊπροπάθη Ὄϊκο, ἀοοῦ 50. ἀαΐ5 Ζέρ- 
πῆς ἀὰθ Οοννᾶβεου ἀπά αἷ6 (ἀδιίπ συρ]οϊοῦθ Βεάσυζοί, 
5. Ζὰ Ευπι. 97. Τιεβύ τπὰπ πὶ ΑἸά.. ΒΟ. ἀπᾶ εἰπίσϑη 
Ἠδπάβο νέο χίρηης τε πηγῆς (εἰμῖρα πηγᾶξ), 80 
υυὔγάθη αἴθ ἀθηϊξνο σὸπ ἄδθηῃ ποοίιπ8]5. Ζὰ οὐρηχοπάθῃ 
ἐπισκόποις δὈμἄπροπ: ἄορι ἰδὲ 76πὸ 1μθβασί ὙΥ ΘΠ ΓΒΟΒοίη- 
᾿Ἰ ΒΘ Υ. ΑὔγΘΒΟΝ πίομὲ ἅθε1] πηγῇς. -- οὐδ᾽ ἀπὸ [ἂν 
οὐδ᾽ ἄνευ, γοῦρ]. ϑόρῃ. ΎδΟΗ. 9389 καὶ γὰρ οὐκ 
ἀπὸ γνώμης λέγω, Ἄο!. 900 ἀπὸ ῥυτῆροξ απᾷ ἀ85. 
ἀἰθ Αὐβίθρθσ. Αδβη! οι δυο ἀπ᾽, ἐλπίδος ἃ. ἃ.» 5. δ. 
974, Ομοβθρῃ. 594, ὅορᾷ. Εἰ. ΕΓ ΤΟ Τύδοῆ. 667. 5ομᾶ- 
ἴεν 5. πηϑἰθίί, οὐϊεύ, Ρ. 51 ἔν, Τοθθοκ σαῃ ῬΉΓΥΠΙΟΠΟ5. Ῥ. 
10, Με. Οατδμ. 8. 575. 5. 1199, ὕ0πίρν Ἰβιηθμοβ 
ἰδύ ἄεν ΕἸαϊξροίί, ἀ65 Αβοροβ υὑπὰ ἄοι Νίείορε ϑόομη, 
Ζὰ γνουβίθῃθη, 5. ἀροιοάονυ. Π|, 19, 6. ὕεβρεν λέγω 
τϊζίοπ ἴῃ ἀον Οοπβδίχιοίϊοη 5. σὰ ΗΚ. 60]. -- Υ 256 
ἰδέ εὖ ξυντυχόντων αὐθδοϊαίονς Θἰδηϊξῖναβ. οἶπο Νοπιθπ, 
5. Ζὰ ΗΙΚ. 118. --- Υ 957 μήλοισιν αἱμάσσοντας 
τη ϑομδαΐθοπ Ὀϊαςσ ἔν θεπά., ἃ. 1. τϊῦ ἄφπη ΒΙαία ἀ6Γ 
Βομδαῖε Τἀγθοπά. Ὅϊθ βομδαῖα εἰπα ρἰθιοηβᾶπι ἀα5 ΜΠ- 
(6].. ἀδί5 ἀϊ6 Ἠδθογάς δυὰς σοξᾶγθέ νγογάθη Κὔππθῃς 
γεγρὶ. ΗΚ. 6358 ἔ, μηδ᾽ ἐπιχωρίοις ἴτας πτώμασιν 
αἱματίόδαι πέδον γᾶς. Ζα αἱμάσόσοντας ἁυπᾷ ταυρο- 
Ἠτογοῦντας ἰδεῖ πολίτας ἃὺ5 πόλεως Ζι εΥρᾶπζοῃ : 8. 
ὍΡΟΥ ἀδγριθίοιθη (Οὐοπβίγυοίίζομθη πὸ ἄθπθ πη Ζὰ 
Ῥγοιι. 146, ἑστίας [ὃν βωμοὺς, νεῖε ὀξέοτ, --- Ὑ, 9268 
[6 Ἡ1Π χυνίβομεπ ἀὸπ Ῥαγίοῖρὶῖ5 ἀϊθ Ὑουδιπάπηρβρδγεκοὶ, 
νυ οἀυγοι ἰδ οἷπα ϑἰοῖσογαπρ οπίμαϊζοπας Βθάς θεοῦ 
νεὔτὰ, Απ ἀογ ΨΥΙαροχμοίυθησ τοῦ ϑεοῖσιεν ποῖ τοῖς 
πολιδόδούχοις ϑεοῖς υτὰ ϑεῶν ἰδὲ Κοίη Απβίοίβ. ζὰ πθὴ- 
ΠΊ6Π, 5. Ζὰ Ῥτοι. 6, Εἰ νυγά ἀδάιττσγοῃ τἸμθ ἢν Πουνοσρε- 
ἤθη, ἀδίβ 8411|65 ζὰ Εῆγοη ἀοὺ (ἀὐξίογ δεβομίομύ ; ἃ 
βίεμε δπδογννᾶγέβ ϑεὸς πδομάγι κι ἐγ αὐτὸς, 5. Ζὰ 
Ρτοπι. 154. Μίδη Καππ δυοῖὶ οὔεπ Υ͂. 198 δ. ἐπὶ δαι- 
μόγων βρέτη, πίσυνος ϑεοῖξ, --- πρὸς μακάρων λι- 
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ϑήσειν τρόπαια, πολεμίων δ᾽ ἐσθήματα, 
200 λάφυρα δάων δουρίπληχϑ᾽, ἁγνοῖς δόμοις. 

τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου, μὴ φιλοστύνως, Ἁεοῖς, 285 
μηδ᾽ ἐν ματαίοις κἀγρίοις ποιφύγμασιν" 

τὰς νευρ!οῖομοπ, Το Ῥγοτίς δ᾽ ἐπεύχομαι εἰπᾶ 815 
εἰπθ Ῥδγοῃίμοϑδο ΔηΖι ΘΠ θη... ννοάθγοι αἴθ βοθοη ἰπ λέγω 
Ἐπίμα]!ίθηθ Ὑ υβι ομουιμσ, ὈΘΒΟΠἀοΥ5 ἴῃ ΒοΖιθμιπρ δ αἴ 
ΘΟἸΘΥΟΡἴου, Ποομηα 15. νυ] άθυΠο] 0 ννῖγά, ἀπὶ δυπσιάνάοκθρῃ, 

(ἀδ15 65. ἄδθπὶ Επίθοκὶο Εγπδύ ᾿δύ, Αδἢπ]ομθ5 πάρι βοὴ 
Ἰΐου πη ἀὰ. --- Υ, 2959 Μά. (ΟΥ̓ εἰρ}}) ἐόσϑηήμαόε ναῖξ 
τα μοι σι. --- Ὑ. 960 διηίμαϊίθη ἀϊα γγογίς λάφυρα 
δᾷάων δουρίπλητιτα εἷμα Αρροβιθοπ., υὑπᾷ συρ]οῖοῃ εἶπα 
Ἠγρδιὶαρα βίαίς λάφυρα δῴων δουριπλήκτων. Ὄϊε 
δον μη] οι 6 Τμοραγέ δαΐων δῦ ἄεπι Ὑογβ6 δηΐρθρθηῃ, ππᾶπ 
τηὐ 6. ἄθπη εοἷμο ἃ νῃϊΖοβὶθ ἈΠΗΠΘΏπιθη. 5. Ζὰ ΟΥ̓ 7]. 
Ῥεῦ Εὐτν ἀπ ἄθ5 ψουβουρθμοπάθη πολεμίων νϑθρϑπ 
πρόν 65. ΠΙΘΥ ἀπο] ΟΚΠΙΟΝ, νεγαῃ ο!οκί Ζὰἔ Ὀδάσυίΐζεῃ, 

. Ζὰ Ῥτομ, 8ὅ2. δουρίπληχϑ᾽ ΕΣ ἴο ἢ 85 Νῖεά, υ. ἃ. 
ἘΠ ΡΑ ομα, ννογδαῦ δυο δορίπληχϑ᾽ ἴα 6ρ. 1, πᾷ 
δουρίρτητ᾽ Ὀε1 ΒΟ}. Βἰηννεῖϊδί, Τύχη. ἀπὰ ΥὙἹἱοί, δου- 
ῥύπληχϑ᾽, ΑἰΙά. δουρυπλήϑ΄. ὕὍεθον ἀὰ5 Αὐιᾶπροη 
ἀοΥ ἀτ ρα ξοίδη γγαἴϊεη ὑπὰ ΕἸϊδέθπροπ ἂῃ ἄθῃ Το ρ6}- 
γυᾶπάθη 5. Ζὰ δ. 8ὅ6ὅ6, Νίδοι ἀΐθβθοιι ὕοξα ἥπάοί 510 
ἵπ ἀον Μεά. (νγονοι Ἰθάοοϊ θεὶ ὙΥεῖροὶ πιομύ. θοπιογκέ 
150} πᾶ δηάογπ Ὀτγκυηάθ ποὺ ἔοϊΪσομάου : στέψω πρὸ 
γαῶν πολεμίων ἐσϑήματα, ννοῖοθου οἶπθ δηάθυβνυοθοῦ 
δοποιηπηθηθ ῬΑ Δ [6] βίθ!!6 σοι Καπη, 5. Ζιι Κ΄, 408, ϑορῆῇ, 
ΚΟ]. 7605, οὐδ οἰηθ Ζυζα! οἰηθη Ὑ 5. ὈϊΠάοηά6 (8]10555, 
8. χὰ Υ. 404. 

Ὑ. 26] 580 Ῥείβ, πίομέ υἱϑι ΚΙαρθηᾶ, χὰ ἄθη δέξουπ, 
τοιαῦτα δάνου ἰδ] 50}. ἀπὰ οἷοι δῦ ἀἃ5 γουμουροβοπᾶθ 
τπὰ ΒοΙβθπάθ Ζιϊοϊρϊ οἷ θοΖίθμοπᾷ, 5. σὰ ΗΙΚ. 857, μὴ 
φιλούτόνωξ ἀἰομύ συ ἴοι δι ευμς ψοῃ τοταῦτα, νγ65- 
ΒΑ] ἴῃ ἄθη Αὐδρδθοη ἀθ5 Αἰά., ΒοὈ. υπὰ Ἴαυτγη. χιομεῖρ 
ἤδοῖὶ ἐπεύχου εοἷη Κοπμια ἈΠΕ ὁ5 

Υ, 02. υπᾷ πϊοιύ ἴπ (πίον } ὑπθαβοππθποα πὰ 
νυ] άθπ Κουομαπροπ, ἴθοθον ἐν νουρὶ. Αρ. 1867 ἐν 
δυοῖν οἰμώωγμασιν, ψμ ϑ0ρΡ}ν, ΡΙΝ, 60 υ. ἃ,, ἄἅθει ἀϊο΄ 

ἢ 
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οὐ γάρ τι “μᾶλλον (μὴ φύγῃς τὸ μόρσιμον. 
ἐγ ῶ δ᾽ ἐπ’ ἄνδρας ἕξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ 

2605 ἀντηρέτας ἐχϑροῖσι τὸν μέγαν τρόπον 
εἰς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολῶν, 490 

ΜΕΥ πάυπροραγεῖκεὶ πἀπέεπ σὰ Ὑ. 996Θ,Θ ποιφύγμαόσι 
Καυοῆυπρεη, ἃ, 1, μμμουϊδυΐθη: 5. ὕθευ ἀἷθ ϑδοῖθ 
ΠΕΡ: 

Υ. 968 πιοινέ πᾶπιϊον ὑπὶ δένγαβ ΤΠ ἢ υυῖγδί ἀ 
(ἀδάυτοι) οπέρεμεπ ἄεπι ( ϊν} Βεβεϊπιπιέίεπ. {ΠΈ 060 οὐ 
μὴ φύγῃς 5. Ζὰ Υ. 38, ἅδε τὲ μᾶλλον ἀπῸ. Βτ. 9298 
(ϑομῦι) οὔτ᾽ ἐν ὀτένῳ τις ἥμενος παρ᾽ ἑστίᾳ φεύγει 
τι μᾶλλον τὸν πεπρωμένον μόρον, ϑορῇ. Αἰαβ 980. 

Υ. 264 ἢ, ἰοῦ ΔΌθ. νγεσᾶθ ποοῦ βθοὴβ ΔΙΆ ΠΠΟΥ τοῖξ 
τηῖτ βἰθθοπίοιη 815 ΟἜσποὺ θη Ἐοεϊπάοθπ δυ αἷβθ στοῖβθ 
γγεῖξθ ἴῃ ἀἷδ 5β᾽θθεπιηδυθυῖροη ἀὐξσᾶπσα Ὀεογάθυπ σ6- 
δδηροπ. ἃ, ἴ, 10ῃ}: ΔΌΘΥ ὙὙ}}} ἴῃ ἀϊς Καὶ ὄπ σβθυτρ σαμοπ 
ππᾷ ἀδποι δὲ δυΐβου τὴΐγ ποοῖ 565. ἄἀδη Ἐοϊπάδπ {ὔοἢ- 
(ἰρεπ ΥΥ Ιἀογβίαπά [οἰβδέεπάς Νίϑηπου ἴπ ππρεβίδγίειῃ ΝΝΔΟΙ-- 
ἄδθηκθη δυβυυᾶθ!θπ πᾶ 516 ἴπ αἴθ βίθθεπ ἜΒΟΥα ὈΘουάουη, 
ἐπ᾽, νγὰβ ἰοϊομε 'π ἔτ᾽ νεγυναπάεϊἐ νγεγάθπ Κῦππέθ, βίθμξ 
ΠΟΥ δάνογ 1 50} ἱἰπ ἀν Βεάσδαυζυηρ: ἄαζα. ΠΡ ΕΤ ΧΈ ΠΝ 
ποοῖ; ψεγρὶ. Ηοπι. 1]. 18. 599 "τεῖνον δ᾽ ἐπὶ μηλο- 
βυξῆρας; ΒΕ" ὋΦῈ ἐγοὴ δ᾽ ἐπὶ καὶ τόδ᾽ ὀμοῦμαι, 
ϑόρη. Οἰά. 188 ἐν δ᾽ ἄλοχοι, πολιαΐ τ᾽ ἐπὶ ματέρες 
.-- ἐπιότοναχοῦσι, ας. Θγδιηπι. 8. 594. Ἰ μοὲ 
σὺν ἑβδόμῳ, ΥΕΓΡῚ. ΟΠοερι. 2940 Κράτος τε παὶ Ζ11γε 
σὺν τῷ τρίτῳ πάντων μεγίστῳ Ζηνὲ, ϑΞοΡΗ. ΡΠ]. 
943 ὃς ἦν νεως σῆς δὺν δυοῖν ἄλλοιν φύλαξ α. ἃ. 
τὸν μέγαν τρόπον ἰδὲ ταὶϊΐ ἀντηρέτας Ζα νου δ᾽ πάθῃ, 
γε]. Υ. 441 ἐσχημάτισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ μικρὸν τρό- 
πον, 4ἀ4δ. 6290, ΟΒοορῆ. 270 υ. ἃ. 

. 266 εἰς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους [τ εἰς ἑπτὰ τεῖ- 
χῶν ἐξόδους, 5. Ἀδξμπομε5. ἵπὶ ϑ'ϑοῦγορ βίου πίοι : 
Αἀϊοοέϊναπ. 16 ὕπροθυπς (6 ϑδέδαξ Ὀεβίαπά δὺβ 
εἴηθιη ἯΥ 41}. ἱπ νγϑὶσῆοπι βἴθθεη Βῦστηθ σειηδιδγέ. νγᾶ- 
Το. ππίρυ ἄδποη δῖοι ἀἷϊα ποτε Ὀοΐαπάθπ, τυρὶ. 

Υ. 80 ἐς - πύλας πυργωμάτων, Ἐϊπτ. Ῥμοίπ, 187 
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πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τε καὶ ταχυῤῥόϑους 
λόγους ἵκέσϑαν καὶ φλέγειν χρείας ὕπο. 

ΧΟΡΟΣ. 
μέλει, φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσει, κέαρ. στρ. ἄ. 

ΝΠ τ ὦ . ῳρὦὃρὺὲ τ δωω 

ἐκεῖνος (ἑπτα) προσβάσεις τεκμαίρεται πύργων, 959 
ἑπτάπυργος ἅἄδε γᾶ, 758 ἑπτάπυργον ἔς πόλεν, 
1000 τὰ ἑπτάπυργα κλεῖθρα γᾶς, 108 ἑπτάπυργοτι 
περιβολαὶ, γὰ8. Ἠδτακὶ. 928 τὴν ἑπτάπυργον τήνδε 
δεόσποξων πόλιν. Ῥαῖ5 ἘΠ ΘΟΚΙΟς ἱπ ἀδΥ Βυρ ἀϊς Βε- 
Το] 5 ΠΑΡ ΘΥ θΘϑυϊπηιμθ. νν1}}. 5 θῃ δ τηὰπ δι5 Υ, 450. 454 
1.. 487. νοὸ γοὴῇ ἄδθι βοῆοῃ δοίγοϊϊδηθη ὙΥΔη] οἷπος 
ΓΤ ΠΘΙΒ. ἀουβθίθθη αἷς μθάς ἰδέ. Νίδῃη τιὰῖρ αἷοῇ πϑι ἢ 
ἄδθηκθη, ἀδῖβ νυᾶῃγθπα ἀ65 [ο]σοπάθῃ ΟΠπούροβᾶπρα Βοΐοπ 
ἴπ ἀν Βιχς ἃι5- πᾷ οἴπρθιθπ, ὑγϑίομα ἄσπι ΕέθοΚΙας 
Βουϊομέ αρβέδίέθῃ ὑπᾶ βεῖπο Βϑίβθῃη!α βἰπμοίδθη, Ῥῖθ565 
νῖγὰ Ὑ, 207 ἔ, απρεἀδαϊοί, 5, δυο Ζὰ ϑόρῃ, Οἱά. 
288, ἘἹ]οκίν, 1434, 

Ὑ. 26Υ ἀγγέλους σπερχνοὺς ἘΠΙΒοίοι. ταχυῤ- 
ῥόϑους λόγους Βομποιιὔγιμοπαθ Ὑγοτίθ. δἱσ ἄθοτ- 
θγδοιίς Αὐἱογάθγαπροι, ΜΔΒπαπρ η, 

Υ. 268 φλέγειν επύξπαᾶθπ, ποῖ ἀπέγοϊθοπ, χρείας 
ὕπο νὸν Νοίῃ, υνοῖ! Νοίῃ σοχβαμάβη δέ. ἘΘΟΚΙΘ5 δῦ 
ἴῃ αἷς Βυγρ, 5. Ζὰ Υ, 966. 

Υ. 209 “φἴομβύ ἀδγ ΟἸΟΥ νοὴ ἄν Βίμπο ἱπ ἀἴο Ογ- 
Οἰοβίγα οἷπ, 5, Ζζῃ Υ͂. 947, ἘΠῚ μέ Ζνυδσ ἄδη ὙΥΠ]Θη, 
ἂς» Κῦμὶρ5 Ὑουβ θυ χὰ θΘίο] ρθη, ὙΘΥΠΊΔ δ᾽ 65 ΔΌΘΙ ΨΟΥΓ 
Ἐαγοῦ πἀπὰ Βαπρίρκοῖς πἴομε σὰπζ, ὑπᾷ γαΐέ ἀ6[5 8810 
Δ: 65. βίγεθύ (Ζα γὰ}}}6}}, γοῦ ΕἸΤΟΝΕ ΔΡῸΥ νεῖγα πίομέ 
Ταΐιοπ ἀὰ5 ΗονΖ. μέλες ἰδέ μῖθυ, ἄὰ Κοὶπ θαΐϊᾳνυς Δαθεὶ 
βέοἰνθ, ὙνϑΒγβ Θ᾽ Ὠ] 10 ἢ. ΡΘΥ50Π6}} Ζα ΠΟΙ, 50 ἀα[5 κέαρ 
(5. δυθ]οοί ἄᾳχι ἰδέ, 5. Ζὰ Αρδῃι. 3035. ὑπνώσει Βα- 
Ἰὸπ ἀϊθ θϑδβούθη {Πκυπᾶθπ, ὑπνώσσει (νογρ]. Ἐπμῃ. 
119, 121) ἀϊς ἀντίροη. Βοί4ββ ἰδὲ δυΐ, ἄσοῖ ᾶθα ἴθ 
ἄθν Αὐζουϊ ἃ γγθροη ἀὰ5 δυβίθγο γΟγροΖοσοπ, Ἐπ Κῦοπιπί 
νοη ὑπνοῦν, υπὰ ἀδ5 Κ᾽ αὐυχιμι Βοζοὶςηπδέ οἴπθῃ γῆ γ- 
50 ἸΠΙΙΟἢ οἰηίγοίεπάθηῃ ἘΔ]], 5, Ζὰ Αρ. 167. 
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210 γείτονες δὲ καρδίας μέριμναι 
ξωπυροῦσι, τάρβος ῷῳ9ὅ 
τῶν ἀμφὶ τείχγ λεῶν᾽ --- 
δράκοντα δ᾽ ὡς τις τέκνων 

Ὺ. 270 ΕἾ 415 Νομθασπ 806 Γ ἀθ5 Ηδθγυζθηβ ἴδομϑπ 
Βοβουσηἶβθθ 65 8ἃπ (Ζιπιὶ Ηργζοπ ἐγεΐθπάθ ἅπρβεϊοης ὅε- 
ἀδηκθη Υαρθῃ 65 811). ἀὰ5 ϑοῆγθοκοη ( πᾶπμη! 6 }}} νγθσαπ 
ἀεγ ὙΟΙΚΟΥ Ζὶ Βεϊάθη ϑ'εϊίΐθη ἀοὺ Νίαποεπ (τγθροπ ἀεΓ 
Βεϊαρσογίθη ὑπᾷ Βεἰδρεγθι). παρδίας δῦ ἀυγοι ἀϊο 5γ- 
ΠΪΖΘ5Ι5 Ζυυθιβυ!θῖσ, νυ ΗΙΚ. 68 καρδίαν, 771 παρδίας, 
Αξ. 1446 καρδίᾳ, Ῥτοιι. 888 καρδία (50 Μεά. Ῥεὶ 
ὙΥ εἶβ}]), ἃ. ἃ. ξωπυροῦσι, πᾶπι! οι αὐτὴν, τὴν καρ- 
δίαν. Νδοῖμ Φωπυροῦσι πάθε ἰοὰ χε Αἰά. υπά Β0}.» 
δ ἢ Ὑ]ϑ]]οῖομς τϊέ Ηδπαβοιγι θη, εἷπθ Ταϊοτρυποεῖοι 
ξεϑβείσζί. 16 δϑυν μη] 16 ἢ γεγθίπάθπρ δωπυροῦσε τάρ- 
βος τὸν ἀμφιτειχῇ λεαὶν ἰδὲ ἀθ5 5ἴπποβ ὑπὰ ἄδν οπ- 
δίγιοίϊοη πέβεη αηδίδίδισ. τάρβος ἰδ Ἀρροδπϊοη. 
τῶν ἀμφὶ τείχη λεῶν Βαΐ εἶπα γεπϑά! ρον δι άβομυῖ!ς 
τοί. τῶν δαί δυο Κορ. Εἰ. ἀπὰ ἀμφὺ τείχη εἶπ 
ϑοβο οα πἀηά ΑΙά.., Ἰο ζίθυογ ΩΝ ἀμφὶ τειχῆ. Ὅϊδ 
ξὺν τὸν υπὰ τῶν Ζυρ]εῖοι ρεϊίεμᾶς δ]α ΞΟΒγοῖθαγί ΤΟΝ 
ὑπ ἀδ5 δὺ5 Υ, 966 ἐπτατειχεῖς επίδίαπάοθμπς ὠμφιτειχῆ, 
ὙγΘ ΟΠ 65. ΠῸΡ υπῃπιδιιασέ Ποὶβαπ Καπη ἀπὰ Πἶθι σᾶπΖ ἔδ βοὰ 
δέ, βυζϑουρίε ἀΐβ σϑυυδμη!οῆθ 1μοβαγί, 

Ὗ, 278 ἢ. ἀϊο ΒΟ ίαπρα δθοῚ ἔὐτομέθε 50, ἀν 70η- 
δεπ ὑγθσθῃ, ἸΠΏΔ ΠΟΙ ὙΟΥ ἀδ5 Βείίεβ βομπηπίθη Πμᾶσεγρο- 
ΠΟΙ͂ΞΘῚ Κ8ΠΖ Ζιζ(εαγπάθ Ταυθα., ἃ. ἱ, δῦθπ 50 δθϑὺ. υγῖθ 
ἴοι αἶα βἰοῆ ἀ6 ϑίαδέ. πϑηογσπάθη Ἐοϊπάθ ἔἄγομίθ, 50 
Γαγομύθυ. ἸΠΥΟΥ Ψαπσοπ νύθροπ αἶα βίος ἄθπὶ Νοβίε πᾶ- 
Πεγπάβ ϑοιίδησα πῆᾶποῖθ νοῦ σοί τ]! ἤθη ΒοϑαοἤοΥπ 
ἴῆγεβ Νεβίεβ βϑῃζ ζί(ίαγπάθ Τδσθα., ἀΐθ παέθυ οι ἀϊθ 
Απκυηῇε ἀδὺ βΘΒίαησα ἐπὶ Νεβίε πίοῃς δρονναγίεί, 1658 
Ὑγογία τηϑοῆθη οἷπθ Ραγθηίμοβα 8115, ἷπ υυθ μου δὲ πῖοδέ 
δοϊίθπ ἰξῦ, 5. σὰ ΗἰΙκ. 6927. ἴὕὕεθεν ἀΐε Θδοῖβ νουρὶ. Υ. 
485 εἴρξει νεοδδῶν ὡς δράκοντα δύόχιμον, Ἠοπι. 
ἢ, 9, 808 Ε;. Μοβοι. 4. 21 δ΄, Ἠεϊοᾶον. Αἰτηΐορ. 2, 
22, Βονδί. Ἐξροά. 1, 29 ἀνὲς δεγρετιξίμπι αἰϊαρδὶ5 εἴππεε, 
δίαδαν. ΑἸ}. 1. Φ1Φ νοϊωογὶς --α πίπα απχία σορίέας 

ἊΣ 
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ὑπερδέδοικε λεχέων 
270 δυσευνάτορας 

πάντρομος πελειάς" --- 800 

αγιριθδ, νυ 6] 0} 6 ϑί6 θη ΒΙοιηΠο6] 4 αἀπίληγέ, δποῖ ΟΠΟΘΡἢ. 
245 1. ὡς Ὑὰν οὕτως ; γΘΓΡῚ. ὮθοΥ αἴ6 ϑ(οΠΠυηΡ Ἀρ. 
908 εὖ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἂν, εὐθαρσὴς ἐγώ, 
ἘΠῚ ππιοη χὰ Υ. 9,70. Ρειδ, 295, 9851, ἘΠ 97]. 
Ομοορι. 8376, ὅ00. τὶς τιᾶηο}θ. 5. ΖᾺ ΜΝ 47. πἰ: 
μνῶν μᾶπρέ νου ὑπὲρ ἴῃ ὑπερδέδοιριε, νοΐ τηᾶπ ἀὐυοἢ 
ὕπερ δέδοισιξ βομγοῖ 6 ἢ Κόμπηΐα, ἃ}, νιῖς Υ. 197 ὑπερ- 
ἔχειν τί τινος, Ἀς. 948 ὑπερτείνειν τί τινος α. ἃ. 

θεῖ Μεά., Υἱοί. ὑπὰ ἄθι οὐϑί 59μ0}. μαρδπ δυσευνή- 
Ζορας (ποι ΒΙοπιῆοιᾷ μαΐ Ἰεάοοι Μεά. δυσευγνήτειρα, 
πδοῖι ὕΥεῖροὶ δυδσευνήτοραξ, ΔΌΘΙ πιϊῦ εξ θεν ὁ ὑπὰ ἃ 
ἄθεοι ας) 5ἰαίί ἀ6γ δθνγ μη]! ΟΠ θη. νυ οἷπθ Δϑπάθγιπρ 
ΔΒ ἤθηοη Τμορατύ δυσευνήτειρα (Βορ. α δυσευνά- 
τειρα, Μεαᾷ. 1 δυδευνάντειρα), υπὰ ἀεν Μοεά, ἑπάν- 
τρομος (ἡϑάοολ τη ῳ ἀθου μι ποῖ ΒΙοιηῆο 4 Ἐ ΑΠΡΔΒΘ, 
Π8ΟΙΪ Βυίιου ἀἁπάντροφος » Πδοῖ Ὑγεῖροὶ ἁπάν τρομοξ, 
ἄσοῖ πὶ ἡ ἅθου ὦ ἀπά ῳ ἅδον μ.) βίαι ἀθὺ σονγόμη- 
Ἰσμθὰ Ἰμοβατέ παάντροφος, πϑῦθῃ ψυείομοῦ 5ιο. ἀΡ6Γ 
δύο πάντρομος Πιάεῖ, ΥΥίεπΡ. ἀπάντροφος. ὙΥδμν- 
5ΟΒ ΘΙ ΠΟ ἰδ ἀὰ5 δομίο δυσευνάτορας πάντρομοξ, νγᾶϑ 

- 108. δυοῖν δυϊρθποπιπιθη Βᾶ06, [4 οἷπ ΑΡΒΟΒγθῖ θοῦ δυό- 
ευνήητορας φοβομυίθθοη παίίθ. 50. νυυγᾷς ἀ βία ῆ 88 
ἄθη Ἀδπὰ 15 νυ θθββθγαπρ ξοβθύζί, ὙγογΔι5 ἄδππ ἁπάν- 
τρομος βίαίί πάντρομος οπίβίαπᾷ. Ζὰ λεχέων. δυσευ- 
γάτορας νοτρὶ. Ῥτομι, 897 λεχέων “ιὸς εὐνάτειραν, 
ἀοοῖ σὲ υἱοῦ ἃ. ἃ. 5. λεχαίων 5ίαίξ λεχέων σὰ 
Βομγοῖθοα. νυοάυσσοῃ τένων λεχαίων γψεγθυμάθη ἀπά 
ἴθ. πιρύυῖβονο Ἐπ βρυθοιηρ' ΒΘΠΔΊΙΘΥ νυοσάθη υνῦγαο, 
ἴεν αἷς μᾶυβος Ὑθγνυθομβοίαμο νὸπ αὐ ἀπά ἃ 5, Ζὰ 
Ῥοῖβ. 801. Τηπάρββθη μᾶς ἰοὴ λεχέων πἰοδῦ νεγάγδηρσί, 
ἄὰ 65. δῦθηἴα} }5 Ὀοδίθιμθη Καπη. ΝΙοδὺ ἅρεὶ Κὄππέρ ᾿πὰπ 
δυοι Ὑ. 974 υπᾶ 9275 ἰὴ εἴπθη γ γθ μῖ 668 . απἀ 80 ἷπ 
ἄον Οἰοροπβίγορθο. Ῥοῖ Ασουπαύννι δυσευνάτορας, δδᾶπρί 
δοιὰ ογθα!ο πάντρομος ἃ. ἄὰ πιᾶμ τρέμειν τινὰ ὁάεε 
τὶ Ππάοί. 8, Ζζὰ Ῥτομι. 906, 
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τοὶ μὲν γὰρ ποτὶ πύργους 
πανδημεὶ, πανομιλεὶ 
στείχουσιν" τί γένωμαι; 

280 τοὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφιβόλοισιν 
ἰάπτουδσι πολίταις 805 
χερμάδ᾽ ὀκρυόεσσαν. 
παντὶ τρόπῳ, Ζ]ιογενεῖς, 

Ὗ. ΦΤΥἹ  Ξομ]οίβοθ βοὴ Ὑυϊθᾶθυ δὴ Ὗ, 972 8π. 
ΤΟῚ μὲν ἀϊο Βεϊαρογίθη. ἴΠ6 06 ἄϊθ ΕῸΥΠπι 5. Ζὰ ῬεΥῖβ. 
18, πανδημεὶ. ΑἸΙά. υπά ΒοΡ. πανδημί. ἴθεθεχ ἀϊβ 
ϑδοῆθ σεῦρὶ. οθαπ Υ. 10 ἢ, 50 “, 

Υ. 4279 ἰξέ τέ γένωμαι εοἷποθ Αὐδχιθ δἱοΐοι, 
Ὅδθου ἀϊθ Βδάσδνυθῖβθ 5. Ζὰ Ῥύοπι, 907. 

Ὑ. 280 τοὶ δὲ ἀϊε Βεϊαῤοτοσ, ἐπ᾿ ὠμφιβόλοισιν 
δυΐ ἀϊθ νοὴ 8116 ϑοϊίθῃ ρϑυυογίθποπ, 5. ζὰ Υ. 148, υπά 
ΒΙοπιῆοϊά χὰ τ. δέ... οὐοΥ διῇ ἀϊθ ππῆροθαπεπ, νοπ Νῖδι- 
οΥπ οὐδ ἄθῃ Επἰπάθπ, δο νἱγτὰ ὠἀμφιβάλλειν ἃ. ἃ. 
δοϊαπάρη. 

Υ. 82 χερμάδα εἶπεη δ εἴπη ρε}. 85. κα ΥΥ. 1438. 
ὀπρυόεόσαν ἀϊς αἰέΐοη Ααδραθθῃ ὉΠᾺ νΥνῖθ 65 βοῃθὶπύ δἷπ 
ΠΕ ἀογ Ηδηἀβοιυϊτ6η, ὁκριόεόσαν ἄϊς ἀδτῖσεη 5. ζὰ 
Ργοιῃ, 3981. 26πθ5 Ῥεβάδυξοί 5Ξομδαου ἢ. ΒΟΒΥΘ ΟΚΊΊΟΗ. 

Υ. 288 Πἶ, δυΐ Ἰερ! θα ΨΥ εἶδα, Ζϑυβομαπίβίαπάθπθ. 
(σι Ζεῦ Οεβομιθονί σομότισε Οδέξεγ.), δβοϊαξχε ἀϊα 
Καάἀιπποποπίβίαπαεπα ϑίδαξ ὑπᾶᾷ οΙΚ. “πογενεῖς Κοιημιΐ 
Πΐου πἰομ γὸπ χΖσοθ, βοπᾶθγπ γοπ χσῆος. ὑπᾶ δαί ἀεοῖ5- 
ΒΔ] ἀ16 ογβέβ ϑ θα ἰδπρ, νυῖθ θ6ὶ Ἠοπιθῦοβ πὰ δπάθχῃ ς 
δυο οὶ Επγ, Απάτοπι, 1196 αἷμα τὸ 4ιογενὲξ, Γδ5. 
Ἠδγακὶ. 1021 4Ζιογενεῖ κόρῳ μονοτέκμνου Πρόκνηξ. 
80. Αἴβοῖ. ΗΙΚ. 616 ϑεοὶὲ “τογεν εἴ, υπ4 ἄβη 10} ΟΞΌΡΒ. 
Απί. 834 ξ. ἀλλὰ ϑεός τοῖ καὶ ϑεογεννεῖς, ἡμεῖς δὲ 
βροτοὶ καὶ ϑνητογενεῖς. Ὀπίεγ ““τογενεῖς, γε ομοα 
γῸπ ἄδπη Βδοϊίεη ὑἀπὰ τηδοιέ!ρδέοη (ἀὐίεγῃ Ζὰ γογϑίθ- 
ἤδη 15έ, ἰδ Ζϑιιβ δ] δύ τηϊό θθρυ!ἶοπ. 5. Ζὰ Αρ, 525. 
ὈδΌΟΥ δὶ οΥ᾽ ἵπ ἀοΥ Βεάουίθηρ Ζδουβι οι 5. Ζὰ ῬΊοπι. 
622. Νδοὴ “τ:ογεγεῖς βίθιςφ ἴῃ εἴποι ΤῊ 6116 ἀον ὕτ- 



β 
β 

ἘΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 72 

πόλιν καὶ στρατὸν 
280 Καδμογενῆ δύεσϑε. 

σοῖον δ᾽ ἀμείψεσϑε γαίας πέδον ἄντ, ἁ. 810 
τᾶσδ᾽ ἄρειον, ἐχϑροῖς ἀφέντες 
τὰν βαϑύχϑον᾽ αἰαν, 
ὕδωρ τε “]ιρκαῖον εὖ- 

200 τρεφέστατον πωμάτων, 

Κυπᾶοπ ποοῖ οὗ ϑεοὶ οἄδθυύ' Ὁ]05 ϑεοὶ σϑρθῃ ἀδ5 Ὑ6Γ5- 
τηδίθ. 5 ἰδ 4]5. αἰίΐθα. ἴπ ἄθῃ Τοχί ,ϑϑΚοιημιθπθ ΟἸοξβ6 
Ζὰ “ιπογενεῖς ἀπζυβοιμοπ θὰ πὰη ὦ ἀϊοὴ βοῖπθ 5:61- 
ἰυπρ. αἷθ ἀρυῖροηβ πιοῃῦ ρδηζ 1050} νυᾶγο (5. Μαίίῃ. 
Οτδηῃ. 8. 277 χὰ 5 η46})., δΔυΐ 6], 50. βίγιοι τδπ 65 ππά 
65 ὈΠῸῸ ποοὶ ϑεοὺ 'ἴῃὰ Τοχίθ βδίθηθη, ἴσου. πόλιν 
καὶ ὄτρατὸν 5. κὰ Υ. 2035. Καδμογενῇ Ὀοχίθί β[ο 
ΘὈΘηΒΟνγΟΩΪ δυῇ πόλιν. νῖθ δυῖ στρατόν. Ὄδθου ἀἷδ 
Φυδηί ἃς γοη ῥύεσϑε 5. χὰ Υ. 146. 

Υ. 286 ἢ νυὰβ Ἂὔνγ οἴπθπ Βοάβθῃη δθδζ νγογάδί 1} 
ΘΌΟἢ. οἰπίδυβομθη, ἀοΓ ὌΘΘΒΟΙ δύ δἷ5. ἀἴθβθο5 [μδπὰ ἐ Εϊπ6 
ἈΠ] ομ 6. ϑίθ!!6 δύ πιη. 843 ἴ, ποῖον. νγϑίοιιθα Ιου 416 
δὐϑίθ ϑ 06 νυ ῃ ΒΟ ΊΠοἢ ΚαυχΖ Παύ (5. Ζὰ Ῥτοπι. 141), 
δίδει ἄδιη ϑίμπθ πδοὶν Γν τί, ννῖθ οὔξ, νϑγρὶ. ΗΙΚ. 294, 
απὉ. Βι. 908 ποία ξυνωρὶς τῶνδε (τῆσδε) καρτερω- 
τέρα; ὕενον ἀμείβεόσϑαι νεγρ]. βόορι. Τσδοη, 736 ἔ, 
λώους φρένας τῶν νῦν παρουσῶν τῶνδ᾽ ἀμείψα- 
σϑαΐ ποϑεὲν. 

Ὗ. 288 5. ὕδον ἄεῃ Οορτδαοδ ἄθβ Αὐεῖκοὶθ σὰ 
Ῥγύοπι, 148, 

Υ. 4290 Μεά. ΟΥ̓ εἶρ61} ἃ. ἃ. εὐτρεφέστατον (τινὰ. 
εὐτραφέστατον. 5. ΤιοῦΘοΚ Ζιπὶ ῬΗγγηϊοι. Ρ. 577) ἀὰ5 
δοάθι ]οπδίρ, Πο Ἰβαπιδίθ, σοϑἀπαάδϑίθ, νυϑίοιιθ ΕἸ σθηβομαῖς 
δον. ἃπάογη ΕἸὔβδοη ΖΡ βομγίοθθη νυῖγᾶ, 5, Ζὰ ΡῬοΥ 5. 
479, ΗΙΚ. 546, οὐδοῦ ἀδ5 ἀἷβ ΕἸπγθη ἀσγοι Βανγἄββογαησ 
νυ ΟΠ] οἴγαο ίοπάθ, νογο]. Ῥογα. 58. ἔν. ῬΙοῖπ, 648 1, 
ϑορῃ. Κοὶ. 685 ΠΠ' πωμάτων. ἀϊΐδ πιοϊδίθη {ΠΚαπάθῃ 
πομάτων, εἷπ πᾶυπρεν ἄυγοι ἀϊα αἰία ΟἸδϊομμθὶς ἀδν 
0 - Ἰμαυΐο οπίδίαπάοποι ΕἰΘμ]οχ, πὰ σοροη ἀδ5 γεγβιιδίσ. 
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»πασν απ. ςππὰὐὐτνν , “ὦ 

,-ἥ- 

δόσῶν ἵησι Ποσειδᾶν 315 
ὁ γαιάοχος ὲ ; 
Τηϑύος τε παῖδες ; ; 
πρὸς τάδ᾽, ὦ -πολιοῦχοε, 

“0ῦ ϑεοὶ, τοῖσι μὲν ἔξω 
πύργων ἀνδρολέτειραν 390 
καὶ τὰν ῥίψοπλον ἄταν : 

Υ. 991 δόων ἴὰν ὅσα ἀυτζοῖ Αἰἐγαςέϊοη,. ἕησι 5βἰαίξ 
ἂε5 ῬΙυγΑ1159.9 5. μη. 629... Ναί. αταη 8. 304. 
ΤΙοδειδᾶν Νῖεά, ἃ. ἃ.. Ποσειδῶν φοννδμπιῖοῆ. Ῥοβεῖ- , 
ἄοῃ οὐοῆποί χοἰ βεΐποι Ὀγοΐζαοκα Θαθ] ὁ η πἀπὰ πλιηπὶΐ 
816 ἴῃ ἀδ58 ΝΙθοσ ϑδιυῖ. 

Υ, 498 Τηϑύος παῖδες ἀΐε ΚΙπᾶεῦ ἄθβ. ΟΚθᾶποβ 
ὑπὰ ἀογ Τείῃυβ, Ὑουβίθιο ὑπὰ Ὑουβέθμθυϊππθη ἀοΓ 
Θυθ]}]επ, Βᾶομα ὑπᾶὰ ΕἸ 556. Ὑετρὶ. Ρύομι. 137 τῆϑς πο- 
λυτέκνου Τηϑύος ἔκγονα. 

Υ. 994 πρὸς ταἄάδε ἄκδτυπι, τνεουρῖ. Ῥοῖβ. 166. 
Εππι. ὅ45, Κορῃ. ΟἹἱά. 8348 υ᾿ ἃ. --- Μεά. (ΥΥ̓ εἶρ6}} υ. ἃ. 
πολιοῦχοι, ἀπά, πολισοῦχοι, ΒοΡ. πολισσοῦχοι. 5. σὰ 
Υ. 106. 

Ὗ. 996 ἢ, πιβππεουνογπί ομέθεπᾶθθ πὰ ἄδ8 υυϑῆξεη- 
τυορσυνεγΐεπαθ ογάθυθομ, ἃ. 1, 'ἱπ ΝΜ ηβομοπνουαδία θ6- 
βύθῃεπάθβ ὑπὰ παπιθηίοἢ 6 π65 ῃδοιιδέ βοῃπηρ ϊομ6., ἱπ 
Ὑγεσννουίαην ἀετ ΥΥ αἴἴθη εἴθ Ζεῖσετάς Τὐηριῦοκ. Ὄπ 
σεμπὔίῃθ ἀοὺ Ζυπρίγδυθη ἰδ ὙΥρυνεγίαπρ ἀογ γα 
ὑπᾷ ΕἸΧΟΒΕ ογνυϊθηβομίε 85 Νίογά υὑπᾶὰ ΒΙυϊνεγρίδίβθη. 
Ὅδεθον ἀδ5 Ζυνγθῖίοη ἀἰθ Κυδέ γὸπ ὠπᾶ Ζιγασ, μπᾶ πιατο 
σιετέἑ ἑοῦ Παθοπάθ μαξ Ζυείβομθπ βομιποκεπάθη Βεϊννδγς 
ἴογπ 5. Υ. 262, 840, Ρέὲγ5. 8, 98, 252. Αρ, 674, 1208, 
1465 ἢ, Οδοορι. 424. υμπι. 869, Ζὰ ϑορῃ. ἀπί. 5688, 
δυοῖ ϑοῆννθηκ Ζὰ ἃ. δ... Ὧπ5 ἀπίρ σὰ Ψ, 1041. υὑπά 
80, ὙΥΘΠΠ 68 Ζυνίδοθαπ πολὺς ὑπ εἰποπὶ δπάθγη Αἀ]θοίϊ- Ὁ 
νυπὶ δίεέ, 5, ζιι Υ, 820. ἴθπερε ἀθῃ Αγέῖκοὶ γῸ ἄδιπ 
φυνεϊΐεπ Βεἰννοτίβ 5. Ῥτοπι. 968, Εἴαγ. ΕἸ. 1351, 56: Ἅ16γ 
ἄδ5. χὰ Ὑ. 429, Μία((π. ατδᾶπηπι. 8, 968, Αππ. 1. ἴ06- 
Ὀγίσθπβ βίθῃξς ἀθὺ Ασεκοὶ τϊί ὀμεα μὲ ον ον τή Κεαΐξ, 5. 
ἀὰ5 ϑ'δοηγερι βίο ὑπίου : Ασεκοὶ πο. , 
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ἐμβαλόντες ἄροισϑε 
κῦδος, τοῖς δὲ πολίταις 

900 καὶ πόλεως δύτορες εὔ- 
εδροί τε στάϑη- 99 

Ὑ. 998 ἐμβαλόντες Ὀεὶσο γδοιύ, συροίαρε ΒαΡαπά, 
ἄροιόϑε κῦδος πιδρεοῦ ἴῃγ Βαμα. ἀανοπίγαρθθ. θ6Γ 
Ορίδενιυβ 5ἰθῃῦ τηἰϊΐ ἀθγ Κυαΐξ ἀθ5 ἱπιρογαίϊνιιβ, 5. ΗΙΚ. 
490, ἀρ. 8512, 925. Ομἱοορι. 168. Μαίέι. ἀτϑιηπι. 8. 
19. ἡ. 

Υ. 499 Πἶ ἄδη Βάγρουπ Δ 06Υ βίθηοί ἀὰ (Ζεῖσεί δι 0} 
δυο ἢ 85 ἄθγ ϑίιδαΐύ Βοιανζου., νυ ῖθ ἃ]5. νυ! γοπθπαα 
(αυΐ διδγη Θ᾿ ύζοι [οὐδ σθη 46) Ζαΐο! (πὰ π 56 γ6 1} ἰδυςΚἃ-- 
δοπάον Βιτίοη. τοῖς δὲ πολίταις ἰσί ἀδπ ΥΥοτγίθῃ τοῖοόξ 
μὲν ἔξω πύργων επίρεροπροβούχί. ὙΥ̓Θηῖσου νυδθγ-- 
ΒΟΒ οἰ ἰ1οἢ πο μγοῖὶθε ππδὴ τοῖόδε πολίταις ἀπά νουθὶπάθέ 
65 πιϊ ἄροιόϑε κῦδος, οὈρ]εῖοι ἀϊο56 Ἀϑάοπβατύ ἴῃ ἀ6Γ 
Βεάουΐαησς Βαμπι οὶ δἴπθη ἀανοπίγασθη, οὔθ δἰποπι 
Ἐπ γϑυβοπα θη. χἰΐ ἀδπὶ )δίνα» γουκΚοπιηπιί 9 γΕΓΕῚ. 

Ήοπι. 1]. 4, 98, ϑὅοριι. Κοὶ. 459 ἴ. Ῥδπη υνὐγάθ μὲν 
Ὑ. 9295 Κοῖπ Εππύβργθομιπσ μᾶθθη. ἀπά τοῖς μὲν ἔξω 
πύργων πιοϊίβαπ : ἄθῃ Βοίασθυπάθῃ υυθηὶρβίθῃβ.. ὑὐθηπ 
δον πἰομέ ἀπάθιπ. γίαΐ --- τὲ διίβρυϊοινε 510) ἰβυυθι θη 
ἧπ ἀογ Βοάουίΐυηρ ἃ 0 -- απ. οὐοΥ ΔΈΟΙ --- νΥῖ6, 

ἧπ νυϑίο μου 65. οἴη Ηγβίοσοιι Ῥγοίθγοη (ὔγ τὲ ---- καὶ νυ θ 
-- 50 δύσι μιδομύ, ὑπ 485 ΥΥΙΟΠ ροτθ νογϑηρσοβίθ δ 
νγα, νογρὶ. Υ. 569, ΗΚ. 794, Ομοερῃ. 248, 581 ἔ,, 
Ἑυπι, 75 ἢ.. 908 ἔ., ὅόοριι. Οἱά, 347, 648, ΚοΙ. 1394, 
Βιαίε ῥυτῆρεξ, ννὰ5 ἄδπι Μίοίσιμν δπύροροπ ᾿ἰδῦ ἀπα 8185 

ῇῃ 
ον Τιοβασέ ἀθὺ ΝΜβἀϊοθίβομεπ Ἠδπάβομυἐ ῥύτορεθ οἄογ 

ἤ 
Ὗ ῥύτορες (πδοῖι ΒΙοπιπε 45 απ ὙΥ̓ εἰροῖβ Απρσαθ 6) οπέβίδπ- 

ἄδθῃ Ζὶὶ βθύὺπ βομοὶπθ, μᾶθ6 Ἰοῖ πιὶί ΒΙοιηἢεὶά ῥύτορ ες 
δα ποπηθη, ννοάαγοῖ ἀὰ5 νθυβιια δ ΥἹοΠ σ᾽ υυῖγά. εὖὔε- 

ὃροι (νογρ]. Ὗ. 95.) Ὀεχϊθμέ δἴοῃ δυΐ ἀὰ5 Υ. 199 
Οεβαρίο, ΄τάϑητε βἰριού 4, ζοῖσῦ ϑιοῇ, Ὀοννᾶ μιν Θαοῇ 
αἷ5 --- 16 Εἰὰν, ἈΠ65. 517 ὅταν πολίταις εὖ ὅταϑῶσι 

δαίμονγεδ ἃ. ἃ, οΙριοϊσμοη Καππ ππὰπ δυοῖι ΟΠΟΘρὶι. 
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τ᾽ ὀξυγόοις λιταῖσιν" 
οἰκτρὸν γὰρ πόλιν ὧδ᾽ ὀγυγίαν ότρ. β΄. 
“Αϊδι προϊάψαι, δορὸς ἄγραν, 

905 δουλείαν ψαφαρᾷ σποδῷ 

820 οὐρτοόστάταν. ἴπεθεῦ ἄθη Ῥαΐίνυ (λιταῖσινγ ἷπ 
ἀεγ Βεἀορυίαπσ Σὰ ἔο]ρα. 85. σὰ Ῥίομι. 919, Ῥεῖ. 579, 
917, Ηἰκ. 988ὅ..4938, 666... ἄρ θθυ 59. πη 90. 
640, Μίοςίῃ. ατδιημπι. 8. 399. ἀμππὶ. ὥ. 

Υ. 8038 ὧδ᾽ Μεά. ἕδαὶ ὙΥ εἶξε! ͵θάοοι τοῖῦ ἀαγῦ 6 Ὁ 
βίβῃβπάθηι τήνδ᾽} ἃ. 8.) τήνδ᾽ ἀϊθ αἰΐεπ Αὐβραθθη, νγᾶϑ 
᾿Ἀδπάσδγαηρ βομοὶπέ Ἢ ἴῃ ἀοΥ ἀουβοῆθη ἘΌτΙ δυνγαῦίθί 
Ὑγογάθη Κοηπίβ. οΟὈρΙθιοἢ ἀὰ5 Ὑεγβπιαία πο σδηΖ γϑῦ-- 
ὙΥΘΓΗΙΟ νᾶγθ, ἀὰ Ὀἰβυγθῖίθπ οἷπ ΟΠουϊδιηθυ5 ὑπᾶ εἷπ 
ΘΙγοομᾶτι5. 5 οἢ Θμίβρυθομθη, 5. Ζὰ ΗἸΚ. 90. ὠγυχγίαν, 
8. ΒΙοιηῆε]α, 

Υ. 804 Ἴ4ϊδε Με. (παοὴ ΒΙοπιβοϊᾷ ἄδε, παοὶν ὙΥ εἰ- 
δεῖ Αἴδαγ, Τυχπη.. οί. ἀπά Ὑἱδ οἱ ομί εἰηῖρε Ἠδπά- 
Βομυϊδίοη., αἷς ἀδτίροη ἴἌϊδα οἄεγ Αἴδα. 76π65 ἰδέ Ηο- 
χηουϊβοῆ, σευρὶ. Π, 1, 8, ΥἹ, 4871, ΧΙ, δὅ, υὑπα πἰομέ 
ΖΑ 5, ἄα πρ Ῥοβιέϊομ τπϑοῆθη Καππ. Αὐοὰ ἄξδα ἴῃ ἀοῦ 
Βοάρυΐξαπρ {Ππίουυγεὶὲ, ἀ. ἴἱ, Ὀπίογραπρ, νγᾶγθ γἹ μεσ, 
γεγο]. Ῥεῖβ. 616 σύ τε πέμπε “χοὰς ϑαλάμους ὑπὸ 
γῆς, Ἀρ. 9758. φρυιτὸς φρυλίτον δεῦρ᾽ -πι ἔπεμπεν, 
ϑορῃ. ΚοΙὶ. 1769 ἔ. «Θήβας δ᾽ ἡμᾶς τὰς ὠγυγίους 
πέμψον, ἘΠ. 1349 οὗ τὸ Φωκέων πέδον ὑπεξιεπέμι- 
φϑην, Ἐπ᾿. Ττοδᾶ, 8838 πέμψομέν νιν Ἑλλάδα, πη 
ἸΏΒ Ζὰ ϑόρῃ. Οἱά, 499. Ῥοοῖ πιδομές ἴοῖ ᾿Δέδᾳ τὰν 
ἀὰ5 δομία μαιίθπῃ, νγογδυῇ αἴ6 Τ,οβαγυίθη «ἴδα, "Ἄϊδὰ τἀπᾷ 
ἄδε ἱπννοῖβθπ., ἀα 441 (4) υπᾶ Ε' οἵξ νϑγυνθοιβεὶέ τοῦτ 
ἄδη ἰδ. 5. Ζζὰ Ῥουύβ. 801]: 1πάθϑβϑθῃ Πδῦ6 Ἰοἢ 65 ἴῃ ἀθπ 
Τοχέ δυΐζιπθβιηθη πἰομύ σοναρσί, 6. Τπῆπινυβ προῖ- 
ἄψαι ἰϑί Δρβοϊαξ οπ ϑυθ)]θοϊξασουδαίννιβ σεβθίζο, νγο- 
ἀυτοῖ αἴὸ Βεοάθ δ᾽ σοιπηδὶθπ ντῖγά, οὐνρθιοῦ τη ἄθπὶ 
ϑίπηθ βᾶο ὑμᾶς δγρᾶπζθῃη Κῦππέθ, 5. Ζὰ Ῥεῦβ. 16]. 
Αὐοὴ Καπὰ πιὰπ προϊάψαι 815 Τηϊγαπδι συμ ΠΘΗΠΊΘη ς 
ἀδίβ εἶπθ 50 ὑγϑῖτα ϑίαδί ἄθπ Αἰ (ἄθ Ὑεγάουθογ}) 
φυαΐα}]6, 415 ὥρθογος (Κυϊθρ5) Βεαίθ, 5. χὰ ἀρ. 1527. 

Υ. 806 ἢ, υπίου]οοιέ (ποῖ ἀον. εθογυνδ!εῖσαπρ) 
Ζὰ δίδυθῖσου βοῆθ νοπὶ Αοπαβοῆθη δίδππε ποὺ Οαὐί-᾿ 

ΦΦὌΩΣ  .«“ Δκα 
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" ὑπ ̓ ἀνδρὸς ᾿ἡχαιοῦ δεόϑεν 8390 
περϑομέναν ἀτίμως, 
τὰς δὲ χεχηρωμένας ἄγεσϑαι, ὃ Ἐ, 
νέας τε καὶ παλαιὰς, 

(οΥνν 1 ]!]6 πη χουβέογί ππυνῦγαϊσ, δουλείαν, εη. δουλίαν, 
5. ζὰ Υ. Τό. ψαφαρᾷ σποδῷ 5οβεϊπύ τεἰΐ περϑομέναν 
ψουθυπάθη ὑγοσάθη Ζὶὶ τηΐβϑοι ἴῃ ἀογΓ Βοάσδαίιηρ: αὐτο 
ΨοΥμθουθησ ἴῃ βίδα θ!ρθ Ἄβοθθ ψουννα πο], νουρὶ. ΡῈ). 
Αἰὰβ 1038 πρὸς τοῦδ᾽ ὄὕλωλε ϑανασίμῳ πεσήματε 
ἄυτοῖ ἀἴθβθη ψουπι ομίθί, νγυσάθ οὺ ἴῃ οἴηθη ἢϊηροβίγθοϊο 
θη ΤμοΙομπᾶπὶ Ὑψουνναπάρ!, ες θε. ἄθη θαίνιιβ βέδίέ 
εν Ῥτὰροβιἰοποῃ πρὸς. εἶς τ᾿. ἃ. τὶ ἄθπὶ Αοουβδίναβ 
8. Ναίῃ. Οτᾶμππι. 8. 401. 8, υὑπὰ ἅδον διόλλυσϑαι, 
φϑείρεσϑαι νοΐ 50] ΟΠ θπ Ῥιϊροσϊθοποι ἀπ ἄθ Αοοὰ- 
βία. Ζὰ Ῥοῖβ. 4351. ὑπ᾽ ἀνδρὸς ᾿ἀχαιοῦ ἀϊοξέοιβοἢ 
δίαίί ὑπ᾿ ἀνδρῶν ᾿ἀχαιῶν γετρὶ. Υ. 947, Ῥογ». 18 

᾿γέον δ᾽ ἄνδρα βαΐύξει » ΗΙΚκ, 7161 ἄνδρ᾽ ἀπευκτὸν, 
Ἡδετοδοί. 1. 69 τὸν Ἕλληνα, Ζὰ ΘοΡ, ἀπέ, 107, διομ 

ππίρῃ ζχὰ Υ. 928, ΠΕΙΘΟΙ͂ σοθῦτγο. δύοὴ Ἐπ τα 92ὅ 
Τυρίας ἔπ ναός. ον 5. ἱπ Μίαί(ι, ταμππι, 8. 993. 
5, 588, 

γ. 308 κεχηρωμένας Μοὰ. (μδοὰ ὟΥ εἶσοι κεχῃρο-- 
μένας πὶ εὲ ἄθεον 7); πεχηρωμένα Ἀδρ. 1,., κεχειρω- 

μέναϑξ φονυδθη! οὶ. ννὰβ ἈΡΘΥ ἀ6Γ βηὶ ἐοηρικιοίοῃ, [,65- 
αὐῷ΄ οὶ νγεἰίθιη πϑοἰιβίθ ῦ. ὑυοσαπίου αἴθ ὙΥ να πἀπᾷ 

Ὑγαΐξοη ἀογΓ τὰ Καιηρίο (θὈ] ]Θθθμθ σι νουβίθ θη βἰπᾷ, 
Ὲ ὃ Μεά. υπὰ ἀϊα ἀθιῖσοπ Ῥεοίξίθη Ἡδπαβοιυϊ θη. ὃ ὃ ἃ 
ἡβο λῆ Ῥεγβ. 939) 616 ἀθδτίροι πὰ ἀἷθ αἰΐίθπ Αὐβρα- 
Ῥεη. ἄοοϊ 'ἴπ ἄορ (δροπβίγοριια υἱομίὶσ ὃ ἔ, Ὅϊοβο [η- 
ἰουϊοοίΐοποπ σϑῃὄιθη Ζζὰ Υ. 9508 ὑπὰ 3920, νυῖο ἀον ϑ''πη 
Ῥονυοὶδῦ, ποθ χὰ Υ. 3509 ὑπὰ 3521. διοῖ Βᾶθοη ΑἸά., 
ον. υπὰ Τυγπ. 56 Ὗ. 508, ἴπ ἀθγ ἰδροπβίγορις 76- 
ἀοοῖι Ὗ, 321. τοί. ἀάσοροη Ὗ. 309 υπᾶᾷ 8390. 8516 5.6-- 
θη Δθ6. Δ βου] Ὁ ἀθ5 ουβιμαΐβοβ, 5. Ζὶ Ῥγομ, 580. 

Υ. 309 ᾿ἰδύ νέας ἄυτοι ἰδ ϑ' γηϊχοβὶβ οἰ πβυ!ῖσ, νου]. 
ϑϑιά!οῦ ἀθ νεῦβ5. ἀοομιηπι. ρ, 50. πὰ χὰ Ἐπιτ. Τρῖι. διιγ, 
6351: 50 νέον ϑοριι. Απί, 1289, 5, δυο σὰ ΗΚ. 61, 
γεανγίδων Ἑδμι, 947. 



18 ΕΠΤᾺἅ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

910 ἱππηδὸν πλοχάμων, 
περιῤῥηγνυμένων φαρέων᾽ : 930 
βοᾷ δ᾽ ἐκχενουμένα πόλις, 
λαΐδος ὀλλυμένας μιξοϑρόου. 
βαρείας τοι τύχας προταρβῶ. 

910 χλαυτὸν δ᾽ ἀρτιτρόποις ὠμοδρόπων ἀντ. β΄. 

Υ. 8910 ἄγεόσϑαι --- ἱππηδὸν πλοκάμων ἴοτ΄. 
ΖοσΘι ὐθγάθη πδοὴ Βοββοβ Ατί 8η ἄδθῃ Ηδάγοπον 
ἨΪΚ. 416 ἢ, ἀγομέναν ἱππηδὸν ἀμπύκων. Ὄεθεν ὠς 
(ἰεμτνυβ 5. δῦ Ηρ. Οά. 8. 439, δαί. Οτδιηπι, 8. 
9331. Ὑαϊοκοηᾶν σὰ ΤΠοοκτγιί, 4, 95. 

Υ. 311 Ῥεζεϊομβπεί περιῤῥηγνυμένων φαρέων ἀϊθ 
ΜΠ πΝαπάϊαπρεη, γεγΡῚ, ΗἸΚ. 418 πολυμίτων πέπλων τ᾽ 
ἐπιλαβὼς ἐμῶν. ίαῃ Καπῃ δυοὶ πϊῦ ΑἸ4. πέρι ῥηγνυ- 
μένων (Δἴε4. ἃ. ἃ. περιρηγνυμένων) 5ομτοῖθεπ; ἄδππ 
ἰφί πέρι δάνογθιδι οι σαθτδυομί, πὰ ρο᾽ ππδομξ ῬοβιοΠ. 
5. Νίδαψῃ. ἀγάπῃ. ὃ. 19, 6. 5. 70, δυοῖ ἔῃ. 188, 
Ῥγομ. 10 Ονὅ ὑπ ἀ88. ὙΡΙῚ πὰ Ἡξαῆοὶ ὕερθεσ φα- 
ρέων 5. υπίεπ Ζιι Υ. 323. 

Ὗ. 312 ἢ. ε5. βοβγοῖί δου δυβροϊθεγ υυογάθπα ἀ16 
Βίααξ, ἱπάδπι ἀϊδ νθυϊοσεπ ρϑμοπᾶθβ Βευΐε πιϊἐβομγεϊοῖ, 
ἃ. '. 65. Ἰδιπηθυη ἈΡΘΓ ἰδυΐ ὥδεον. ἀἰθ ΕἰπηίνοιΚαγαπρ ἀ18 
Ζυγ ΚΟὈΙοΙ θοπάθη ϑιδ (νυ που. νυβθγεπα α16 δ]5 Βουΐίθ 

ΔΡβεζαμτί νυεγάθπάθη δίδἀσμοη ὑπᾶ Ὀα]δηγίθγθη ΥΥ εἶθ 6 Γ 
ΐπ 485 Οδβοιγοὶ πιϊύ οἰ Πβ πη θη. ἐκκενουμένα ( Αἰά,, 

ἘοΌ. ἐκριενουμένη), γεγο]. Ῥεῖβ. 540 ἢ πρόπασα μὲν 
ὅὁτένει γαῖ᾽ Ασιὰς ἑρρκιενουμένα. ἴθεθεν ἀΐε γεγβεπύ- 
βρτβομυησ 5. Ζὰ Υ. 924. λαΐδος, εἰπῖδε ληΐδος. Ζα 
μιξοϑρόου Καππ ᾿πᾶπ οὔσης ετρᾶμζεπ. 5. ζὰ Υ, 349, 
67. 760, Ῥεγ5. 364, 899. ἨΙΚ. 244, ἀρ. 446. 944, 
Θέοδρα: 995, 1090. βοῦν, Απί, 425, Μαδίμ. ὅγαμαν, 
8. 868. Αηιῃ. 

ὟΝ. 8514 5οῦνγοσε σθβοίοκο ἔγνυδην ἔάγομε᾽ 10 ἢ γοΥσ 
805. 80. φεορυδυομύ Εἰ υσιριάθ5 προταρβεῖν. 

Υ. 8518 ἢἴ, Κιᾶρ! οι ἀθο δύ 65 (ὔν ϑἀβὶ σοϑπηΐθ ὑπέον 
το ρορβοκίεμ, σεδομίεδίθῃ γουθοῦ (πίει ον Ζδ8] δοννα]ύ- ΐ 
δ ὑπὰ πηϊΐ το οΣ (ἀθνε! δῃ ἄθη Ἠδαγομ ζογέσοβοι!ορρ- 
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νομίμων. προπάροιϑεν διαμεῖψαι 3410 
δωμάτων στυγερὼν. ὁδόν" 
τί τὸν φϑίμενον γὰρ προλέγω 
βέλτερα τῶνδε πράσσειν; 

320 πολλὰ γὰρ, εὖτε πτόλις δαμααϑῇ, Ἐ Ἑ, 

δ ογς ἴθ ΤΥΠΟΥ ἀπίο ἄσπι ϑομυίζε 4ογ Θἰθϑούζο Οὐθννδ! Πὰ - 
ψΟΥ Ἔτίρη ποθ σὰ Ὀοζγομίθη μαύῤίαη}., ογίδιβομύ σὰ Β- 
᾿ ΕΟ ρίαίε 465. Ηδιιθ65 Οὐαί 465. δηρσθηθῃπιθη Αὐίθηίῃδ (8 
ἯΠ᾿ Ναίθγμαιβο πὰ ἱπ (ΕΓ 1.2) {γαατῖροη δας 
(ἰὰ 416 Καθοβύβομα Ὁ}. πλαυτὸν, ΒοΡ. κλαυστον. -- 
ἀρτιτρόποις νος ἀρτίνοος, ἀρτίφρων α. ἃ. ὌὍὌερεν δια- 
μείβειν τί τινος 5. τὰ Ῥγοιι, 284. δωμάτων Κῦππέβ 
τᾶ δοι ἀσγοῦ ἔκ δωμάτων οὐκιάγθη, νἷθ ϑ΄ορῃ, ΕΣ. 
924 ὡς δόμων ὁρῶ -- ἐντάφια χεροῖν φέρουσαν. 

Ὗ. 518 ἔ, ντὰβ 50}} ἰοΐ πᾶπ!οἢ οὐκίᾶσοπ, ἄἀδίβ ἀοῦ 
Τοάίο βἴοιθ Ὀθββου 815. βόίομθ θοῖπάθ ὁ ἀ, 1. ἄδπῃ ἴοὶ 
ἴθ πἰομβὲ οὐδ ποιῃϊρ ἀαγζαίῃαπ, ἀαί5 ἀκβ Ιω008 468 
Τοαίοπ ῬΘΡΒΟ 818 ἀα5 2005 ΒΟ ΟΠ ἰδύ. Νδοὴ τέ ἢδέ 
τδπ νὸπ Ταχηθῦι» δῃ ἰπέογραηρὶγ, νγδῃγβ ἢ Ὶ]1οἢ, τυρὶ} 
γεαρ παοῖ ἄδπι ἀγϊἐύθη ΥΥ̓ ογέβ πιϊ[58.86]: ἄοοϊ 5. ΟΒοθρὶ.- 
δ94, γ44. μι. 794, ϑοόρ!. ἘΠ]. 659, Αἰἴὰ5 δ54, 678, 
568. 1195. ῬΗΙ: 97; 891. 1268; τα. 1450; 1590. 
Απί, 1090, 1256, ὰυχ, ΗΙΚ. 3565. τὶ ἃ. Αποὰ πδοὶ ἄραι 
νἱογίοη ͵ογίε πηιάού 65 510ἢ, 5. ϑόορῇ. ΡΒ], 884. Βομᾶ- 
ἔδυβ. πιοίούί, οὔτ, ῥ. 76, Πεἰβὶσθ οοπϊοοίί. Ρ. 147, Μοϊ- 
ποκο ζὰὄ Νίοεπαπά. Ὁ. 7, ΕὙΤύβομ Θ᾽ 5 ᾳυδοκίί, Ἰμποΐδη. Ρ. 
69 ΠΠἶ τὸν φϑέμενον τιδοιέ ἀἰς Ἀδάθ 8]Πσοπιεῖπ, 5. ἀὰ 5 
ΒΔΟΠΥ ρ βίου υὑπίοῦ : Ναβουϊπαπμ, προλέγω, νγθίομοϑβ 
Πῖου (ὐοπ]υποίϊνυ5 ἰδ. δίθιηΐ νυ προεῖπον, προφωνῶ 
ὰ, ἃ. ἴπ ἄεν Βοἀδυίΐυπρ: οἵἵεπ ἀπὰ {τοὶ ογκιᾶγθη, βέλ- 
τεραὰ πράσόδειν, 5. κὰ Υ. 320, 

Υ. 8920 ξ, νυἱοῖοβ. πϑι!οἢ.. νδππ οἷπα ϑίδαξ "6- 
ΖΥΨΙΠΡῸΠ νναχα, 80} } δου ὶ ἀπᾶ ὑπο] ἀοΚβοΙῖσ 65. Ἰοϊἀοὐ 56. 
θίοβ6 ὙΥοτίς Ὀϊάθη εἰπε Ῥαγοπίμθβο ἀϊθ οἰ ρθηί! οἢ οὖ- 
γγὰ5 ννοϊίου ᾿ϊπίθη βίθιθη 5016: ἀοοῖ οἵξ νυἱγᾷ γὰρ 
πὶ βοῖποπὶ ϑ'αίζθ 50 ψοσδηρθϑίθ]θ, 5. ζὰ Ῥογβ. 699, 
πολλὰ δυστυχῆ τε ἰθὺ τὰ νεχθϊπάεη, ὕσοθογ ἀΐοδο γεῖ- 
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δυστυχῆ τε πράσσει, 845 
ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, 
φονεύει, τὰ δὲ πυρφορεῖ" 
καπνῷ χραίνεται πόλισμ᾽ ἅπαν, 

Ὀίπάμππρ'. ἱπ ὑτϑίομου καὶ ὉΡΙΙΟΠΟΥ ἰδὲ 415 τὲ (5. Ἰεἀοοῖ 
ἈΑρ. 988) νεῦρὶ. Μίαϊῃ. ατάμπιπι. 8. 444, 4. Ἠδιτηὰππ 
ΖῈΠῚ γΊρεῦ. Ρ- 838, εὖτε 5(θμέ Ἡΐοτ παῖς ἄθπι Οὐοπϊαποί!- 
νὰβ οἶπα ἂν, νυῖθ οπι. Οἄ. 7, 9092 εὖτ ̓  ἔρδωμεν ἀγα- 
πκλειτὰό ἑκατόμβας. ἈοΡ. τοῖς ἄδγ Ατυπᾷ. Ἠδπάβοτγ. 
πτόλις καί πόλις (50 Μίεᾷ. Ῥεῖ ὙΥεἶσε]}). νγὰβ ἀῦομ 
τἱοῃσ. ΔΡΘΥ ἄθπι βίγορῃίβομθη Ὕεῦβα Ὑυθηϊσεῦ Θοηδι 
ΘΠ βρυθομομα ἰδ. ἴΠε θεν ἀδ5 ϑυ]εοί, ἵπ ἄδθη Νεθεηβαί 
δεοβίαδ, 5. χὰ Ῥίοιῃ. 154. Τ1Περεγ ὃ 5. ζὰ Ὗ. 308, 
ὮΡΕΥ πράδσδειν ἴῃ ἄετ Βεἀδυίυαπρ 5ἴοῃ δεῆπᾶθεπ τοὶ 
Ναί 5. ἀοΥ Δα]οοῦναεα Υ. 3519 βέλτερα τῶνδε πράσσειν, 
ΜΟΠΩΚ σὰ Επγ. ΑἰἸΚεβί. 691. πράσόδειν 5ἰαίε πράσόεε 
μαΐ ΑἸᾶ.. ΒοΡ. υπᾶ Τυτπ, πἰξ ἄον Οχῇ. Ἠδπάξοιγ.. υὙ]61- 
Ἰειοδέ δι5 Ὗ. 319. νϑυβοιγίθθεπ, υἱϑι οἱοδέ ΜΈΣΗ δύο ἢ 
γΥἱοδεῖο: ἀδπη ἰβέ ἐστὲ Ζζὰ δγρᾶηζθεῃ: 65 ἰδ Ζὰ ἰφάθῃ, 

5. Ζὰ Ομοορῃ. 193, Με. (Υγεῖσεο!) γε πράδόδει., ντᾶβ 
χὰ Ῥοδομίθη ἰδέ. ἴ96θε αἷβ ὙΥθἀθυποϊθησ ἀθββθθ6 ἢ 
γογίβ ἴῃ Κυγΐζοπι Ζ νυ βομθηγϑυιηθ 5. Ζὰ Ῥγοιι, θ. 

Υ. 822 ἄγει εἷ5 εἴδηρεποπ ὑπ ϑοίανθη. τνεγρῖ, 
Ὗ. 3908, ἨΙΪΚ. 598 υ. ἃ. 

Υ. 995 5. ὕθεΥ ἀα5 Αβυπάοίοη ἄγει, φογεύει χὰ 
Υ. 60. τὰ δὲ (Δίεα. μεὶ ΥΥ εἶρε! τάδε) δπάθγεβ 8060, 
ΔΙΙσομοῖπ ΓΓ οὗ ὃὲ νῖθ Ομοθρι. 59, 416. Αδθπ! οι, 
τάδε Ὗ. 463. 958, 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 1, ὅόρῃ. .ΟἹἱὰ. 1514. 
Απάργοβ 5. ἵπὶ ϑΘ'δοβυθοι βίου ὑπέου  Νοαίσαιῃ. ἤαὶ Βἰπίοῦ 
τὰ δὲ Βαᾶθ6 ἰοῦ πού ἄθη θδϑββεση γκυπάθπ δυβρθίδββθῃ 9 
ἄδπη ἰξέ φαρέων ἴπ ἀδΥ 5έσορῃβ ἄυγοι ἀϊ6 ϑ'υπίΖεβὶβ 
ΖνΥΕΙσΎς ἀπά ἴῃ ἀθὺΓ εὐβίεπθ ϑ'υ! θα ΚυγΖ Ζὰ ΙΊΘ556Π; 

᾿Υ16. ΟΥΟΥ Ὀοὶ ἄδθη 'ΓΥΑΡΊΚογη. 

Υ. 394 κἰθμέ ἱπ ἄθεπ {τκυπάθῃ καπνῷ δὲ, οἢπε 
ἀεί δὲ εἶπα Εἰπέβργθοδυησ μα. Ὠΐεβο Ῥαγέῖκοὶ ἤπάεξ 
510}: Ζαννεῖ 6 πη {8 5 Β] οἢ οἰηρσοβείζί, νν6}} πιὰπ εἶπα εγ-. 
Ὀϊηάυη βραγΚ6] νψογιηϊ 96, 8. Ζὰ Υ, 101, Ῥεῖβ. 886, 
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390 μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεῖ λαοδάμας 
μιαίνων εὐσέβειαν ἼἼρης. 360 
κορκορυγαὶ δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ, 

960, ἨΙΚ. 638. Ἀρ. τοῦδ. ΟΒοορη. 807, γᾶν. 65 δοβμὲ, 
50 Κῦμπηΐθ Τη81 1π| ΒΤῸΡΒΙΒοῆθη ὙΘΥΒ6 βοᾷ δὲ καὶ ἢε- 
γουμένα πόλις 50ῃγοῖθ πη, νγὰβ ἃυ5 βοᾷ δ᾽ Φοινουμένα 
πόλις ἰοἰοι οπίβίθιθη Κοπηΐίθ, ἀὰ αὐ υὑπᾶ 8 οἵϊ νϑυὺ- 
ὙΥθο 56} νγογάθπ, 5. Ζζὰ Ῥοῖβ. 801. ὌΊΘΒΟΥ ππᾶ ἀϊ6 χυνοὶ 

Το] σοπάθη Ὑουβθ δα ῃα]έθη ἀδ556}|06, νγὰβ 16 θθιάθη ψνου- 
ΒΟΥΓρΘμΘ πάθῃ 9 ΔΌΘΙ ἴπ ΤΟΥ 5 γοἰἐοπάου Ὑουρυ [βουαπρ.. 

Υ. 395 ἔ. γαβοπᾷ δ 6. βέλη μούδῃ 415 γοΙΚβθᾶπ- 
ἀϊροπάου (υοῖμ ΜΙ] ογάθη 465 Ὀθδιθρίθη ὑο1Κ65) ἀν Βαγπι- 
που Ζιρ κοί δηίνυθὶ πάρ (8116 Θοποπυπρ απὰ ΝΙΘΗΒ ΜΠ] - 
Κοῖς "εὶ ϑοῖϊίε βοίζεπαθ) Αὐτὸ (Κιυίΐορβιθθν). δ᾽ ἐπιπνεῖ, 
ΑΙά. δ᾽ ἐπιτνεῖ, οἰηῖρεὸ Ἠδμπάβομν. δὲ πιτγεῖ.. νγὰβ ἴπ 
ἀογ Βεάδρυίζυηρ : ο΄ βύϊγχὺ δἰπῃου, ὈυΊΟύ εἴη, νϑυποϊάϊρε 
γγουάθη Κῦπηίθ. Ῥοοῦ ἢπάοί 510. ἐπιπνεῖν Ἰπύγδηβιν : 
[1 1:18} 1 οἰ πμουβομμδαθθῃ ᾿ΘΡΔΠΡΓΔΊΙΒΘΠ» ΜΘΓΡῚ. 

ϑοΡι. Απί. 135 ΕἾ. ὃς τότε μαινομένῳ ξυν ὁρμᾷ βα"- 
χεύων ἐπέπνει ῥιπαῖς ἐχϑίστων ἀνέμων. 50. δοἢ 
πνεῖν, 5. οὔδθπ ζὰ Υ. 592 υμπᾶὰ πνοαὶ Γἄρεος. 5. Ζὰ Υ. 
110. Τύθεθον μεαένειν εὐσέβειαν 5. σὰ ἀρ. 1659. εὐὑ- 
σέβεια Μὰ6, Θομοπαηρ, Βανι μουΖιρκοῖί, ΜΘμβΟΜοἷ- 
Κοῖΐ, υνὶθ εὐσεβεῖν Βορι. Αἰὰβ 1950, ὦ ἃ... ὑπ εὐσε- 
βης Ηϊκ. 998. Ἄρης ἄδθπι ϑἴππο πδοὶ [ἂν Καιιρειπ"- 
865 Κυϊορβ θοῦ, 5. Ζι Ῥογρ. 8]. 

Υ. 991 ΠῚ ἰού ἀοὺ ζζυβδπιπηθπηδηρ: ἄὰ ΔΌΘΥ ἴπΠ ἀ6Γ 
ϑίδαι ΑἸ165». ἀγαπίον ἀπά ἀγῦθον σομέ, ἀπαὰ ἀἷο ἀἴ6 'ιδάί 
ὑππροῦοπάς Νίαιου ἀὰ5 Ἐπ Κοπημθα τππιη δ! οἢ τπδοἢΐ, 50 
ἰδάοῃ ἂμ ἀεγ ὅϑεϊίε ἸῃγῸῦ νοὸη ἄθη ϑίθρουη ροίδἀοίθῃ 
Ἰᾶππου ταῖς χηβηπ!οθοιῦ Μὰ Π6 ἀδίπηθη κἴον εοὶ θεῖ, 

Ἐπὶ 510}. ἄθη Ἐπ θχιιηρ θη τπὰ ἀθυ ΚῪ9ὺοομίβομαϊο σὰ οηΐς- 
ΖΊοΠοπ.. πδομάριῃ δἷθ ΖινΟΥ ᾿πγθη Ὀ15 οὐχ βούρβαμῃ σο- 
Ῥῇορίοη ϑδᾶπρ!προη ᾿ΓΓοἀοβνναπάθη θοῖρογδον ΒΆΡΘη. 
916 ϑαίζυουθίπάπηρ 150 Ἰοοϊκοῦ, νυνὶ [ον θ61 ΑἸΒΟΏ 105, 
5. 65 5'Δοιγορί σίου ππίου : δαΐζ. ἈορΆκορυγ αὲ θοΖοῖοι- 
πο ἄθῃ ζιιίαπά. νὸ ΑΙ165 θυπὲ ἀυγοῖν οἰπδπάθυ βοἰνΐ, 
ἀπὰ ἃ|1|65 Βοδίομοπάς υμιροβίῦγχι υυγά., την ἰζυῃροπ, 
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ποτὶ δ᾽ ὁρκάνα πυργώῶτις" ΤΊ 
πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ ὧρ ἄορι καίνεται, 

9390 βλαχαὶ δ᾽ αἱματόεσσαν 
τῶν ἐπιμαστιδίων 958 
ἀρτιτρεφεῖς βρέμονται. 

Ἐπ ἰξύ εἶσὲ Ζι εγρᾷπζεπ, ποτὲ δ᾽ ἄδγαπ 806. 81 ἄογ 
δίδαί, δάνθγ ὈΙ]Ί οὶ, 5. Ζὰ Ῥγοιῃ. 73. εν. ποτὲ πτο- 
λῖν (οἄ. πόλιν) δ᾽ δεσε ἀὰ8 Ὑεγβπιαίβ. δ Αφοιβᾶ- 
{ἰν ἰδὲ οἷπθ σοὶ βαπάβ ἰπ ἄθη Τοχέ σεκοππιθπς 6]ο55θ. 
ὁρκάνα (απᾷ. ὁρκάνη) πυργῶτις Μασυεγρεδερε, Νίαυ- 
ΘΓ σοθησ, οη ἄθη Βα σου  Πσϑνύθύκδη Π6ΥΓ Ἐςεϊηάο, 
ἄδγεπ πίγροπᾶβ υυϑϊίου ρσεάδομέ υυῖγά. βοβεῖη 65 πῖοδέ 
γεγβίδηάθη νγθσάθη Ζὶ αὔτγἔοη, ΟὉ τη σίοϊοἢ σμῃ. 687 
ἔ. πόλιν νεύπτολιν τήνδ᾽ ὑψίπυργον ἀντεπύργωσαν 
τότε ἀαίαν απέθηγεη Καπη. --- ΥὟ. 899 Ἰαυΐεί ἱπ ἄεπ ὕτ- 
Κυηπάοη πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ δορὶ (Βοῦ. ὑπὸ δορὶ) 
καίνεται ρσερβθὴ ἀὰβ εγβιηδίβ, οἢπα ραββεπάθῃ Ζιβδπι- 
ΤΠΘΠῆδησ ὑπᾶὰ ἀδ5 Υ. ϑ29 ῖ. ἘπηεΒα]ΐε πα δηβίίξισ νυ ῖθ- 
ἀουμοϊοπά, υγϑίβ μα! ἴθ οὖρ ἄορι βίας δορὲ ΒΟΒ ΓΘ ΙθΘ ἢ 
Ζὰ τηὔξϑεπ ρορίδαθέ 806. πρὸς ἀνδρὸς γοῖῃ Νίδηπα 
ἀ5, 8ἃΠ ἀεγ ϑεϊίε ἀδθββείθθη, νυῖο ἀπὸ ὑἀπᾷ ἔκ δεθγαπομέ ; 
φιϊγά, 5. δε. ατάαιῖηπι. 8. 896. θ. ὕὅ6θε. πρὸς γε 6]. 
Ἠομπι. 11. 92, 198 αὐτὸς δὲ ποτὲ πτόλιος πέτετ᾽ αἰεὶ, 
ὙΥ6. 68 θάνοιδεε 61 ἀογ ἄηραθε ἀδγ Ηϊππδ Ξσοροπάθη, 
ὙΟ ΤΠΔΠ 68 δενγβη 1. ἢ ἀάεεῖ σεοδδη ἀβεχξείζέ, Αἰξεοῆ. 
ΗΙΚ. 247 πρὸς δύνοντος ἡλίου, ΝΜίδεῃ.. ασταμημι. δ. 590, 
7ν υπᾶ ἴπ ἀεν Ἀεάεννεῖβο πρός τινος εἶναι σοΐαηάοπ 
νεϊγα. ἀνηὴρ 815 δίδηπ,, Ρτδθσπδηΐ. γΕΡΕΊ. ϑΡΗ. Απί. 
ἅ84 ἡ νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνὴρ, αὐτὴ δ᾽ ἀνὴρ, υὑπ5. 
ἄἀδ5. Ζὰ Υ. 676, ΑἸξοι. ΗΙΚ. 882, ἀρ. 1618, ΒΙοπιβοιά 
ἄδ5. ζὰ Υ. 10. ὧὦρ ἰδὲ ἀδ5 ΖΔ ΠΙΠΘΠΡΈΖΟΘΟΠΕ ὄαρ, 
νεγρὶ. Ηοπι. 1]. ὅ, 486 ἀμυνέμεναι ὥρεσόιν, ἀπᾶ Κοπη- 
ίἰς δ Ὀδπδομθαγίεπ δ ηἰϊϊονεπ ϑ'υ!θοη σγαροὴ ἰοϊοῃξ 
ΒΘΥβοθοπ νγογάθη, ἄορε θοῦ, ἃ. ἱ. ταϊὲ ἄθη ϑομνγοσίο, 

εδἰὶπσ σποσθη ἀ6Γ Αδμη!ομκΚοὶς ἀ65 Α,ὶ' ἀπά 2 (5. ζὰ ΗΙΚ. 
186) ἴῃ δορὲ ἅθευ. καίνεται ἰδὲ Νίρἀϊιπι.. --- ΥὙ. 530 
Ε΄. Ὀϊαθῦρεα Ἀδομοὶπ 8Ρ6 ἀογ ϑ'ϑυρ!ηπρο οθαπρεπᾶμγε 
διδπηΐ ς ἃ, 1. ἀὰ5 Ἀδο θη ἄθσ ἱπ ἴἤγοιι ΒΙαίς ἀδιίερσοπ- 
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ἁρπαγαὶ δὲ διαδρομᾶν ὁμαίμονες' 
ξυμβολεῖ φέρων φέροντι, 

ἄθη νὸπ ἴῆγοπ Μυξίουπ.. ἀϊθ 5'6 ποὺὴ ὑυ ῦ ΚυγΖοπὶ ρσ6- 
δϑυρί Βᾶθθη.. ἰδά!ο νογνυυπάθίθη ϑδπρ!ηρε οσίης 
ἀυπιρῇ. βλαχαὶ (ἀπά. βληχαὶ) αἱματόεόσόαι τῶν πι- 
μαστιδίων ἀρτιτρεφεῖς (50 Μεά., ΒοΡ. α. ἃ, ἄρτι- 
βρεφεῖς ΑἸΙά.. ΨΥοΙἢ ἃ. ἃ.) 5.686 παρ Ἠγρδιαρα βίαι 
βλαχαὶ τῶν αἱματοέντων ἐπιμαστιδίων ἀρτιτρεφῶν. 
Βεϊδρίοιθ 5. θεῖ ϑοιννθκ Ζὰ ἃ, ϑ.,.. δύο}! πὰ ϑδοιγο- 
δἰδίον. πίον : Ηγνρδιίαρο. 

Υ. 3338 ΡΙϊπάογυμροπ ΑΡΟΥ αἰπά ἀοὺ ΠυγοΠγ ππιΠ- 
δοη ΒΙυΐϊδνογνναηαί, ἃ. 1. νοὴ ἄον Ῥυτγομύθγιμαπρ ἀοΥ 
δασύ τηἰ ἄθῃ ϑοηννοσία ἴῃ ἀοὺῦ Ἠδπά ῦου ἰδύ ῬΙὔπαθ- 
ταπσ ἀπχογ γθπη] ἰοῦ, ὁμαίΐμονες, 5. ΔΘ] 6ἢ65 θ6ὶ ΒΙοπι- 
βε]4. Ψογρὶ. δῦοῖι ἔτμη. 691 σέβας ἀστῶν φόβος τε 
συγγενὴς, πὑπίεπ ΥὟ. 476 υπὰ Αρ. 482 κάσιξ, ϑορῇ. 
ΚΟΙ. 1264, Αηί. 192 ἀδελφὸς, Ηἱρροπᾶχ θεῖ Αἰιομαΐ, 
1Π. ρ. 78 συκῆν μέλαιναν, ἀμπέλου ρτασιγνήτην, 
πὰ. Τύκυπι. Βι. Π πόνος --- εὐκλείας πατὴρ; ΚΌΡΗ. 
απὺ. Ἐν. ΧΙΕΥ͂Ι τάρβους ϑυγάτηρ. τ εῦεν μήτηρ υπά 
γυνῇ 5. οὔεπ Ζζὰ Υ. 9206; δεν τέκος α. ἃ, Ζζὰ ἔὔαμῃ, 5533, 

Ὗ. 3384 ΠῚ συβαπιιηοηίχιε οἷπ ἘΠουγαρθπάθυ τηϊΐ 
οἶποπὶ Ε᾿ουἐίγασθπάθη, ὑπὰ οἷη θεοῦ σαϊύ οἰἴπθη [θυ θη. 

οἶπθη "ΠΟΙ ἤιοΥ ἢ Όθη νυ οὶ !οπά. νυθάθυ τὐϊημάθυ ποῖ 
μϊῦ Ἀδοδύ Ὀορίουῖσ 65. νυὐῃβομοπᾷ, ἃ. 1. τηϊῦ ρ θῖοἢ Ποῖ- 
Εἶἰροῦ πὰ σ]οῖονθ πἀπράριον Βογοϊ νυ Πρ κοῖῦ ὑπὰ ΕἸΓΟΥ͂ 
ψουδίπᾶθέ ἀπά υπίογβυϊχέ πιδῃ εἴος σαροηβοισ, ννῖθ Ὀεἷ 
ἄεδιῃ ΕΥβομαοη. 5ὸ θεὶ ἄθῃ Αὐΐδαοῃοη ἀοΥΓ Βοαΐα, 
ξυμβολεῖ (50 ἀὐυοὶ Νίεα. Βεὶ ΥΥ εἶσεὶ, ἄοοῖ βάλλει ἄθεχ 
βολεῖ). εἰηΐσε ξυμβαλεῖ υπὰ ξυμβάλλει. ΔΛοἰιη]ϊοῖ 
Ομοορι. 456 “Ἄρης ἄρει ξυμβάλλει, Δίκα δίκᾳ. ἘΞ 
μοῖβύ: τὶ Τοπιαηα πη νογθιπάπηρ ὑγθίθη, τἀπὶ Ζὰ ΠΟΙ ἔρθη 3 
ἴῃ ἀοΓ Βεάθαίαπρ Ζαδβϑιηιηθηίγοίίοη., Ῥαρσθρτοπ. ἤπάοί 
510} συμβάλλειν Ομοορι. 668, ϑορι. Κοὶ. 901 υπά 
ἐὔθπ 580 δσύμβολος ἨΪΚ. 488.ἁὡ. ἴῃ ἀογ Οεσοπβίγορμο 
μδῦ τπᾶῃ ἄοΥ Ἐπ βρυθομιιησ ντοροη τλήμον᾽ οἄον τλάμον᾽ 
δίαϊί 6 ΔἸ] σοιηοΐηοπ 1μοβατέ τλήμονες βοϊγοΐθοη., ἀπᾷ 
ἀἷο Αοουβαῖνς ἀθτοι: ἴῃ Απεοθιησς ἀ6 5. πῃ! Κποσοπ 
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9ῦ καὶ κενὸς κενὸν καλεῖ, 
ξύννομον ϑέλων ἔχειν, , 360 
οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴσον λελιμμένοι. 
τίν᾽ ἐκ τῶνδ᾽ εἰκάσαι λόγος πάρα; 

Βείίοβ οὐκίᾶγθη νυ } ]6π, Ὅϊθ5 ἰδέ Ἰθάοομῃς βένγαβ δαγί, 
ΖΙΘΙ Οἢ ἀπυυδ ΞΟΠ ΘΙ ΠἸἸοἢ ἀπᾶ ποδί ποίῃννεπαϊῖσ, γα πη 
πιᾶη τλήμονες νας τλήμ γὲθ δυββρυϊομύ ὑἀπᾶ τηϊβέ: 5. 
Ζὰ Ῥγοπι. 118. Αὐυΐϊκογάοπι Κῦππία τηᾶη ξυμβολέει 5ἰαίξ 
δυμβολεῖ 5ομγεῖθεπ ; νουρ]. ἅδον ἀἰθ Θιᾶνγεβδιβ Ῥεὺβ. 68 
τρομέονται, 884 ποϑέουσαι, Ἀδ. 144 παλέω, ΟΒοορῃ. 
827 ϑροεούσᾳ, ϑοριι. Τγδοῆ. 6359 καλέονται (ἄοοι 
ἀγοιβυ!θῖὶσ Ζὰ Τη6558Π},5 Αἰὰβ 498 ἐξερέω (θη 8}}5 
ἀγεῖβυ!ρ.}, ΚΟ]. 182 ἕπεο, 927 ὑπέόχεο, ΕἸ. 177 
ὑπεράχϑεο ξ δῦ Ζὰ ΡΒΪ. 1108. ΚοΙ. 1700. φέρειν 
ἴῃ ἀεγ Βεάραξαιπρ: Βοιίθ ννεσέγαρθῃ ἰδ βδπῆσ,, Βεβοπ- 
ἄετβ ἴῃ ἀθγ εγθιπάυπρ ἄγειν καὶ φέρειν. ὕὐεθυῖσεοιβ 
ἀγάοκι φέρων φέροντε ἀπά κενὸς κενὸν ἀϊε Θερεπβεὶ- 
{ἰρΚοὶύ δι15. νυῖβ δυο πὶ μη! οἤ θη Ζαβαμηθηβίθ ὰΠρ6Π. --ὸ 
Υ. 3397 οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴδον νεβάθυ ταϊπάθγ ποοὴ τγθοπέ, 
ἃ. 1. τοῦ Ἔθθη 50 στοίβοπι ΕἾΓου 815 {Ππγϑοδί. ἔσον βίθμξ 
δΔάνθγθι ! βοὴ ἀπᾷ θεάἀδαξοέ νυνὶ ἀπάεγννυβείβ. 50 θοβοπάθυβ 

Ῥεῖ Ῥαγεοϊρίθπ : δαΐ γεοβέιηδ [5ῖσα Αὐτὸ, ποὸὴ Οεθῦδν; 
66ε!. γΕΙΟ], ΞΡ Β. Απί. 8378 ΠῚ μήτε μοι παρέστιος 
γένοιτο, μήτ᾽ ἴόον φρονῶν (πθομῦ ἀθηκοπά), ὃς τάδ᾽ 
ἔρδει, Αἰποι. ΟΒοορῃ. 861] ἔ. ὑπὸ δ᾽ εὐνοίας πῶς ἴσον 
εἰποῦσ᾽ ἀνύσωμαι; ἀδ5 Ῥατγεϊοϊρίαπι λελεμμένοι, (πᾶ. 
λελημμένοι, υὑπᾷ 50 δυοὴ Νῖθα. Ὀεὶ δ εῖρει!, δπᾶ. λε- 
λιμμένος) 5ίεμύ ἢϊοι δθβοϊαΐ, νυῖθ ἀα5 Ηοπιθυίβοια λελεῆ-- 
μένος, ἀπ Βεζίθῃξ βἴοι δι φέρων υπᾶ κενὸς Ζυρίεἴοι. 

Υ, 838 ννὰβ δὺβ ἀΐθβειη Ζὶ ψουπηαίῃθη ἰδ αταπά 
ἀὰ ὁ ἃ. 1. νυϑῖομονυ ΝΝΘΟΒΕΠ 61} ἀάταυβ ἐγ ἀϊθ Βεβιθσίεπ 
επέβδίθῃξ, Κἂππη πιδη βίος ἰοϊομέ ἀθδηκοη, τένα ἰδ Νδὺ- 

ἔσυπι ῬΙ τ 4115. νγὰβ βϑὶ ποὺ ἰδί, ἄθοῖ 5. Ζὰ ϑορῇ. Ὑτδοι, 
1197. Μεά. (γερο!) τέ" πεῖ ἀαγὰ θεγρεβείζίεπι τέν᾽. --- 
ἔρε τῶνδε ἄαταυβ, ἀοί5ῃ8}0, 5. ζὰ Αρ. 1196. ἐκ τῶνδ᾽ 
εἰκαάσατι., νυῖβ τεκμαίρεσθαι ἔγε τινος ὰ. ἃ.. 5. Μδέῇ. 
Οτάπιπι. 8. 396. ὦ. λόγος ατυπά, ἱἰπ νυϑίομοσ Βεᾶδα- 
ἴυπρ' 65 5ἱοῇἢ ἐρεῖς ΠΣ ΩΣ Βεάἀεννοίβοη ἐκ τίνος λό- 
γου (Οπορρῃ. 810), ἐξ οὐδένος λόγου ἃ. ἃ. ἡπάοί. 

͵ 
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νον παντοδαπὸς δὲ καρπὸς π΄ ἄντ, γ΄. 
940 χαμάδις πεσὼν ἀλγύνει 

κυρήσας, - πικρὸν δ᾽ ὄμμα ϑαλαμηπό- 
λῶν, --- 86θὅ 

πολλὰ" δ᾽ ἀκριτόφυρτος 
- γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς 

ἐν ῥοϑίοις φορεῖται. 
940 δμωΐδες δὲ καινοπήμονες νξαι, 

Υ. 339 ΠἴἶἔὩ Δ|1ογμαπᾷ Εαομύ ΔΡογ δυΐ ἀεπ Βοάθα 
δοίδ! θη (ρσεοβομὔξίιο:) βοθμουχύ δυϊδίοίβοημα (ννθπη δ ἴπ 
ἀἰο Αὐρθη [Δ}10} ; "είτε ΔθῸν δύ ἀὰ5 προ ἀογ Ηδιιβ- 
μι] ογππθη. Ἠυρήσας 5ίοε ἀΡρβοϊυῦ ἀπά ἄθιὴ ϑ5᾽'ππὸ 
ποῖ [ὰνγ εὐὑρεϑεὶδ, νυῖθ. ο5. οἷπθ Οἱοββο οὐκ γί. 80 
τυχῶν, 5. κὰ ΗΙΚ. 777. υμπά λαχὼν, 5. οΡθη ζὰ Υ. 88. 
ΑΘμμ ΟΝ δυο Βόορῃ. ΚΟ]. 995 τέ ποτ᾽ αὐτίκα κύρόει ; 
υ. ἃ. πιερρον ἰταυτὶρ., Ὀείγῦθί. νϑυρ]. Ομοορι. 76, 
ϑόρι. Απί, 4985 πιμῃρᾶς ὄρνιϑος. --- ϑαλαμηπόλων 
ἄον Ἠδυβμϑ!ογίπποη. ΘΒ πουίππθα. ΘΠ 16 ΒΟΥ ΠΠ6Π, 

ἂὰ ϑάλαμος δἀιοῖλ Ὑογγδίμβ Καιημιε Ὀοάρδυίοί, ΥὙ6Γ6]. 
Ἠοπι. Οα. 7, 8 υπὰ ἀλ5. ἄθῃ ΒΟΒοΙαρύ. ον δαί πι- 
γιρὸν δ᾽ ὄμμα ϑαλαμηπόλων ἰδ εἷπ ῬΥΘπ ΘΟ μου, 
ἀον ἀλγύνει οὐκιᾶγε, ἱπάοπι οσ ἀπρίθθῦ νοῦ ἀαγῦθ 
ϑοθπιουΖ οπρῇηάεί. ἴὔεῦον δὲ ἀαγὶμ 5, Ζὰ ΗΚ. 027. 

Ὑ. 3542 {Ὁ νίϑῖθ θοῦ υηίνθγηνβοινίθ (πίον οἰπᾶπ- 
ἄοτ σοπιθηρίθ ) Θαὺῦς ἀογῦ Ἐπάθ (ϑθροπ ἀθ5 Βοάθῃβ, 
Ἐο]α τ οἢ 6) υυϊγα ἴῃ πἰομίπννγαϊ σοι γρίββοη ροίταροπ 
(50 ννιπηπιῦ ἴῃ ἄθη βοϊπιυζίροη οββθη ἀοΥΓ ϑίγαίβοη ἀδ- 
᾿ἷπ). πολλὰ [ἂν πολλη,, ννὰϑ δἰοῖν διὸ ἴῃ εἰπῖροῃ ὕτ- 

. Καπάρη πάρι. δὲ γνεγθὶμάοί. 5. ζὰ Ῥύοπι, 644. ἘπΠπῸ 
ἀμη!οια Θέ }16 ἰδὲ ἂρ. 988 ἢ, πολλά τοι δόσις ἔπ 
“ιὸς ἀμφιλαφής τὲ καὶ ἐξ ἀλόκων ἐπετειᾶν. 

Ὑ. 345 Πἶ. Βοϊανϊηποπ ΔΡΕΥ δἰπα ἀπουπόγί ὑπρὶῦοκ- 
Ἰιοῖν αἷβ. ἴυπόθ. αυϊάομα ἀὰ5 Βοίζ βρβθυθυσαπσθη ψῸΠὶ 
απη, ἄθὺ οἰὔοκιϊο 150 αἷ5. [εἰμ μον ΟΌογοσ. ἃ. 1. 

ἂπὶ πρὶ] ΚΠ οΠδίοπ ἀΌον βἰπα νυνὶ Ὁ] 1 ἀθίαδπρθμπο, ὑυθηπ 
δἷθ ποὺῖ ἴὰπρ 5ἰπά, ἀὰ δἷθ. ροβοιθῆθη ἰᾶβθθπ πιῦβδοῃ, 
ἀαία ἢν Βοίυ ἄυγοι Κυϊορβσονναὶ σοποηπιθπ νυγὰ νὸπ 
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τλήμονες εὐνὰν αἰχμάλωτον πον 910 
ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος ὡς 
δυσμενοῦς ὑπερτέρου᾽ 
ἐλπίς ἐστι νύχτερον τέλος μολεῖν, 

8900 παγχλαύστων ἀλγέων ἐπίῤῥοθον. 

οἴποπι 8:5. ξεϊ πα! ομοιη Θἴοσοῦ οἸ δ ΚΠ Ίομοπ Νίαππο. πκατ-. 
γοπήμονες ἄθεγαυβ ἀπρΊ ΚΠ 10}, ννῖθ ΘῸΡΒ. Ὑυδοῖ. 1977. 
πήματα παιγνοπαϑή;, πηΐίθῃ Υ. 788 πρᾶγος νεόκοτον, 
Ῥεγβ. 9259 κακὰ νεόκοτα. Αὐοὴ δαΐβευ ἄοὺ Ζυβδι- 
πιοπβοίζυαησ ἢᾶθεη καινὸς, νέος υπᾶὰ ποταίνιος οἵξ 
ἀϊς Βεάθυΐαπρ ἀθ5 {Πθθθγιμᾶ[5ἰβ θη, τλήμονεφ 5ιεμέ 
815 ὝοΥθα]6 τοῖς ἀθπὶ (ὐδϑιι5 βϑῖποβ 6 Όϊ. 5. Ζὰ ῬΙΟΠΙ. 
906, υπὰ ἰδὲ τλήμ ᾽γες ΔΌΒΖΌΞΡΓΘΟΒΘΗ, 5. οὁθ6π Ζὰ Υ. 
384. Ὁϊ6 Θεπίεῖνε Καπη ππᾶπ ἀυτγοῖ ὑπ᾽ ἀνδρὸϑ τ. 5. νγ. 
ΘΥΚΙᾶγοπ, 85. ἀδβ 5Θ'δοιγθριβίε ὑπίοε : ἀδηϊναβ. ΟὐοΡ 
γἹΘ]]οἰομα Πποοὴ Ὑνδηγβο οἰ ΠΟΥ δἰ νὸπ ἄσθπι ἱπ αἰχμά- 
λῶτος δηξμδϊέθποη ϑυθβίθπενυμι δυμᾶπρθῃ ἰδββθῃ; 80 
ἀαίβ ἀϊε (οπδίγιοίίοη. ἴδε: ἑλωτὴν αἰχμῇ ἀνδρὸς, 8. 
Οὔεπ Ζῃ Υ͂. 106. ἐνδρὸφ Καπη Ὥϑη ἀϊομέουϊδοῃ ἢ 
ἀνδρῶν πεϊιιηθη. 8. ζὰ Υ, 808. «εὐτυχοῦντος ἰδέ 66- 
δοηδαίζς Ζὰὺ μαιγοπήμονες ὑπὰ αἷς δυόμενοῦς ὑπερτέ- 

ρου Θερεπεαίς ζὰ γέαε. ---Ξ ὑπερτέρου 5ιεξμέ κυθπέδη-. 
{ἰνῖβο ἢ, 5, σὰ Ῥύομῃ. 874. Ῥοοῖ Καἂπη τπᾶη δυόμενοῦθ 
δ οἢ νοι Οομπραγαίϊνι5 δομἄπρσθη [δ55θῃ ἡ ἄθὺ οἰ ὕοΚΠ οι 
8185. οἰπθῃ Εδἰηάθ ἤρου! σΈΠΘΥ, 

Υ. 3549 Εὶ ἰδῆτε (ἀθν ϑοϊανίπποπ) Ἠοΐπυπρ ἰδέ, ἀαῇβ 
ἀδ8 πϑομε!οῆα Ζ161] (ἀογ Τοά) Κοπιπια., σϑηπ Κι! ἰομ 6 π 
Τ,οἰάθῃ ϑοηὐξορεηβαίμεπά ( υἱἀθγβίσεθθπά, θερσερποηᾶ, 
ΔὈΒοΙ ἤθη). νύπτερος νοπὶ Τοάο, ννῖα γυξ, 5. σὰ ΟΒοΈρΡΗ. 
57. ΑΘ οὴ ἀδ5. 719 τὸν νύχιον ἄθη Τοάίθη, υπᾶ 
ϑόρΡἢ. ΚοΙ. 1558 ἐνγυχίων ἄναξ, θεβοπάθυβ 8ΡῈΥ Ἐἰαγ, 
ΗἸρροϊ. 1388 “Ἄϊδου μέλαινα γύκτερος τ᾽ ἀνάγκα. -- 
παγκλαύόστων, 8πάα, παγπλαύτων. Μίδπ Βαῦ δ οἢ ὙΟΥ 
ὡἰς ἱπίογρυπρίῖγέ, υπὰ αἷς δυόμενοῦς ὑπερτέρου (ὄντος, 
5. τὰ Υ. 3512) ἐλπίς ἐστι νευθυπάθπ: 5 ἀδίβ, υγεπῃ. 
ἋΕΣ Ἐοἰπᾷ διοσέ, 416 Ἠοΐϊπαπα ἰδύ, ἀδίβ ἃ. 8. νύ... νύἃ8 
ὙΥΘΠΙΡΟΥ σοἕα!]ε, ΟὈΡ]οῖοΝ ὡς οἵξ. νῖδ. ὥστε δίβμί, 8. 

ϑοΡἈ. Ττβοὶι. 4456 ὡς, εἴ τι --- μεμπτός εἶμι, κάρτα 

,ὡνὉ-» 
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ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ὅ τοι κατύπτης, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, στρατοῦ 375 
πευϑώ τιν᾽ ἡμῖν, ὦ φίλαι : νέαν φέρει, 
σπουδῇ διώκων πομπίμους χνόας ποδῶν. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

καὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ αὐτὸς, Οἰδίπου τόκος," 
θ90ύ εἶσ᾽ ἀρτίκολλον, ἀγγέλου λόγον μαϑεῖν". 

μαίνομαι, δὐθὰ ἀπίρη χὰ ἨϊΚκ, 592, Αρ. 3511, 329, 
ϑορι. Απί, 76. 

Υ. 351 --- 8383 δρυϊονέ ἄθῦ ΕΤΟΥΣ ἀ685 οὐβίεῃ, 

Ψ. 8384 -- 8356 ἀδν ἀε5. ζυνοϊΐθη Ἠδιθοιοῦβ. τοὶ βομοὶπέ 
. Βῖοῦ, νἷἱθ Ὗ. 884 καὶ μὴν υὑπᾶά ὑπδὸῦ ἀο οἷ, Ζὰῦ ΔὈ- 
Βγθοδαηρ ἀον δά θεῖ οἶποὺ πϑιθη Εγβομοίηθπρ.. δυξ 
γν ΟΠ 6. δὐιἐπηου Κβαπὶ δοιμδοιί νΥγά. δεθγαυομί Ζὰ 56 01. 
στρατοῦ μᾶπρε νοῦ πευϑῶ Ὁ. ϑίαίε φέρει δαί ὙΥΟΙΓ. 
φέρειν, πῖομξ νεῖ. 960 6Γ ἄοπ Ιηῆηϊῖνυβ θεῖ οὖδξ 
ἔοιρε αἃ. ἃ. 85. Ζὰ Ῥεῖβ. 184. 

Υ. 8353 συγ ΕΠῚ6. δηξγοϊθοπᾷ ἀϊ6 ἴἢπ μογρεϊεἰξοπάθη 
(Βοτίγαρ 46 η) Ἀδηγοη (Θεορεΐπο, Κποοῖθη). βοῖποῦ Ε[56. 
διώκων ἀὰ οὐ απίγοϊθέ. ἄθη αγυπὰ ἄθὺ ἴπὶ δογμογρο- 
᾿ιοπάθπ θηἐμαϊέθμθα γοξιαιεμι πη δηρεθομᾶ. χγόας ἀἷθ 
Ἀδῆγοπ, νγὰβ ἃπὶ Υαρϑη ἀϊθ Νθϑὴ βἰπά, 5. Ζζὶιι Υ, 138, 

Υ. 3584 ἴ( ἀοοἷι 5ῖ6 ἢ, ἄἀα Κοιπινί ἄογ Ἡδυυβοῦου βοὶ δὲ 

((π εἴρμον ῬΘΥβῸη}). ἀ65 ΟΙάϊρυ5 ΘΟ π., τοομύ ρϑββοπά, 
(υμ) ἀ65 Βοίοῃ δίο!ἀσηρ Ζὰ νογηθῆπιθη, Ἐἰρο ΚΙ 5 Κοιηπς 
πᾶπη]1οΒ δ5 ἄθπι Ῥαϊασίβ Ζυγίοκ. 5. ζὰ ἡ, 266, ἴὕεοθοΥ 
καὶ μὴν 5. τὰ Ὑ. 427, ὕθου ἀδ5 Ὀερεῖρο Δ οτΕΙ. ΟΡ}. 
ἈΑπί. 1257 καὶ “μὴν ὅδ᾽ ἄναξ αὐτὸς ἐφήπει, ἜτδοΝ. 
8 ἐγγυὺς δ᾽ ὅδ᾽ αὐτὸς ἀρτίπους ϑρώόσηει δόμους, 

᾿Οἱά. 5831 αὐτός δ᾽ ὅδ᾽ ἤδη “δωμάτων ἔξω περᾷ, 
Ἐὰγ, Τρ. Ταυν, 794 γυνὴ γὰρ ἥδε δωμάτων ἔξω 
περᾷ, δυοῖὶ υπίεπ Υ. 848, Ῥεῖβ. 146 α΄. ἃ, τόκος, 
«πὰ. τέκος, Ὀδϊάθβ. σαί. εἶδ᾽, ΑΙ4. ἀπά οῦ. εἷς, ννο- 
γἂϊι 5. πιδἢ εἰς δοιμδοιύ Παί. εἵδι οἰϑῃς ἴον πὶ Ργᾶβοπϑ- 
Ῥοάουϊυηρ, νοῦρ]. ν΄. 682 εἶσι, Ῥτοιι. 580 παρεξίασι, Ἀξ. 
1494 παρέξει, ἔδωμ, 997 πρόσειμι, Βυύίμιαμιν᾽ 5. δυδῖ. 
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σπουδὴ δὲ καὶ τοῦδ᾽ οὐκ ἀπαρτίξει πόδα. 380 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 
λέγοιμ᾽ ἂν, εἰδῶς εὖ, τὰ τῶν ἐναντίων, 
ὥς τ᾽ ἐν πύλαις ἕκαστος εἴληχεν πάλον. 

ατάπιπι. 8. 108. Απηι. 92, Μίδξξῃ. Οὕύαπιπι. 8. 5604. 9. 
ἀρτίκολλον ξὰν καιρὸν, ἐς δέον πα. 8. ΡΟ ΕΚ ΡΥ 
γογδὶ. Θορῆ. Αἴδβ 54 καιρὸν δ᾽ ἐφήρεις, 1168 καὶ 
μὴν ἐς αὐτὸν καιρὸν οἵδε πλησίον πάρεισιν, 1516 
καιρὸν ἴσϑ5 ἐληλυθὼς, ΟΙά. 1416 ἔξ ἀλλ᾽ ὧν ἐπα:- 
τεῖς ἐς δέον πάρεσϑ᾽ ὅδε Κρέων τὸ πράσσειν καὶ 
τὸ βουλεύειν, Απί. 886 ὅδ᾽ ἐκ δόμων ἄψοῤῥος εἰς 
δέον περᾷ, ι. 8. Αδμη οῆ βίομέ ἀὰ5 Υουέ ΟΠοθρῆ. 
515 ὅπως ἂν ἀρτίκολλα συμβαίνῃ τάδε. --- μαϑεῖν 
ἴὰν ὥστε μαϑεῖν, 5. τὰ ἀρ. 1049. 1656 πιδη εἰς 
ἀρτίκολλον, 50 Βεϊίδί ὅδε: 65 ἰδέ ἄδ, ΥΘΓΕΊ. ΗΙΚ. 791 
ὧδε μάρπτις νάϊος γαΐος, Αρ. 1067 κλαιόμενα τάδε 
βρέφη δὀφαγες, ΟΠΒοΕρΗ. 1067 αἵδε Τοργόνων δίκην 
φαιοχίτωνες, Βόρῃ. Κοὶ. 82 ὡς ἀγὴρ ὅδε, Απί. 526 
καὶ μὴν πρὸ πυλῶν ἣδ᾽ ᾿όμήνη, 626 ὅδε μὴν 41- 
μων, Ἑΐχν. Ηΐρροϊ. 171 ἀλλ᾽ ἥδε τροφὸς γεραιὰ πρὸ 
ϑυρῶν τήνδε κομίξδουσ᾽ ἔξω μελάϑρων, ἀπᾶ ἄεν 1π- 
Ππίξίνυβ Βᾶπσέ τὸπ ὅδε 80. 85. Ζὰ ϑόρῆ. Κοὶ. 1188, 
ΝΜίαι(μ. ατσᾶπιπι. 85. 471. 19 

ν᾽, 8586 ἀΐε ἘΠῚῸ ΡῈ διιοῖὴ ἀΐθθαβ ογτάποί πίομέ 8π 
ἄοπ Επίς. ἃ. ἴ. νὸῦ ἘἘΠῚῈ δθεὺ βοίζέ δυο ἀΐθβοσ ἄθῃ 
Επ|5 πίοῃξ πδοὴ ἄδιη σϑομέοπ Νίαίβε. βοπάθυπ οὐ πιδομζ 
ἀθογιη [516 δτοῖβε ϑοιγιίο. γεγεῖ. ΞόορΡῆἢ. ΕἸ. τὰ Φ 
ὑφ᾽ ἡδονῆς τοι, φιλτάτη, διώκομαι, τὸ Ἠόόμιον 
μεϑεῖσα, δὺν τάχει μολεῖν. ἘΠπ ομο!οπ ογκιᾶσέ 
ἀπαρτίξει τἰ με : ἄρτιον καὶ ὁλόκληρον ποιεῖ καὶ 
εἰς τὸ μπαϑεστηπὸς ἄγει. 

Υ. 8517 λέγοιμ᾽ ἂν Ὀοβοϊιοϊάπο 8185 λέξω, νεγρὶ. 
Υ. 454. 5650. ΗἸΚ. 8864. Αρ. 722, 816, 874. Μεαίῃ. 
ατδϑιηη. 8. 815. 850 μέρεος ϑέλοιμ᾽ ἂν, 5. πὰ ΗΙΚ, 200, 
πλύοιμ᾽ ἂν, 5. τὰ ἂς. 954. 

Υν, 8ῦὅ8 υπᾶὰ Ζνδὺ νυυῦῖθ δὴ ἄθπ Τδοσοπ ᾿ἰεάθυ οὐ οὶ 
δοῖῃ μοοὺβ, ἀ. 1. ὑπὰ Ζυδγ ζῶν σγειομοβ Τιοσ Ἰεάοι Εϊη- 
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Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Προιτίσι 
900 βρέμει, πόρον δ᾽ ̓ Ισμηνὸν οὐκ ἐᾷ περᾷν 

ὁ μάντις" οὐ γὰρ σφάγια γίνεται καλά. 386 

Ζ61π6 ἀστοῖς ἀδθ [,005 Ὀοδεϊπηπι νγυστᾶθ. οἷς ἐν πύλαις 
[ν αἷς ἐν πύλαις, 8. σὰ πη. 114, ϑορῃ. ΚοΙ. 908, 
Μαίίῃ. Θύᾶμππι. 8. 485. 80 δυοὰ ὅπως Αρ. 967. τὸ 
ἀπὰ Ζυγαγ. 5. Ζὰ Ῥτοπ. 9208. πάλον (εἰηῖρε πάλῳ, 
5. Ζᾳ Υ.. δ, υπά παάλου) πῖοιύ 485 σαυνογίδμθ οἄϑὺ σο- 
ὥορεπα 1ω005.5 ΒοΟπάθυῃ αἰ6 Βοβύμπημηθμηρ ἀυσοῖς ἀ85 [2008 
νου]. Ῥοῦβ. 7605. [Ιπ ἄθῃ Νιδη ἀογ ΓΠοΥΘ πα 1ῃγῸΥ 
γεγεβοι!απρ; 5 πο ἀϊθ ΘΠ νΓ βύθ Π6 Υ πιο σδῃΖ ἅρεν- 
εἶπ. Αρο]]οάον, 1Π|, 6, 6 βαρ: γἰαὺ πυλῶν ἑπτὰ οὐ- 
δῶν, "Ἄδραστος 1». δὰ ἴψ, τὰς Ὁμολωΐδας πύλας ἔστη, 
Καπανεὺς δὲ παρὰ τὰς ᾿Ωγυγίας, ᾿Δμφίαραος δὲ παρὰ 
τὰς Προιτίδας, Ἱππομέδων δὲ παρὰ τὰς Ὀγκαΐδας, 
Πολυνείκης δὲ παρὰ τὰς ἽὙ ψίόστας, Παρϑενοπαῖος δὲ 
παρὰ τὰς Ἠλέκτρας, Τυδεὺς δὲ παρὰ τὰς Κρηνίδαξ. 
5. δον ἔυγ. Ῥμοῖη, 1111 {{ἰ απὰ Βαγπθθ. νδιοκθμὰγ 
ὑπὰ ῬΟΙΒῸΠ ἀ85., Ραυϑδπη, [Χ. 8, δία. ΤΟ. 7, 95 1. 
Ἡγυρίη. 069. Ήρθυπα Ζὰ ἀ6Γ δηροίι γίθπη (6115 ἀ65 ἀροὶ]- 
Ἰοάογτοβ, οι χὰ αὶ. 5ι.. Ο, ΝΙΌΠ1οΥ ἴῃ ἀογ Οθβοδιομίθ 
ἩΘΙ]οπ. Θιδιππιθ 1. Ρ. 486 ἴ,, Ὅτ. ϑ'οιιδπθ σὰ ϑίθμααιὶ ἴῃ 

ἋΟΥ ΔΙΙσοπι. ΘΟ α]ζοϊ απο 1890. ΑΡΤῃ. 11, πο. 90. ἴ96- 
ῬοῚ ἀ16 Αὐροίβομθι Ἡθου του 5. πασγ, ῬΠοῖη, 1111] ἢ, 
ἯΙΚ. 86] --- 902, δορὶ. ΚοΙ]. 1515 ἢ, ΒΑγμο5 σὰ υγ, 
Ῥμοῖπ, 127, Ἀεἰδὶο σὰ ϑορῃ. ΚΚο]. 1308. 

Υ, 859 Καπῃ μὲν ἄθῃν δὲ ἱπὶ [ο]σοπάθη ϑυβα οπύ- 
ΒΡΥΘΟ ΘΠ: ἄοος Καπη ἀποὶ δὲ Ν, 405 51. ἀανδυΐ Ὀοζῖο- 
ἴθι. 85. ζὰ Υ, 999, Ῥεῖ. 345, 5640, Αρ. 1, 40, 788, 
1986, Ῥαββονν 5 Ηδπάννογίεγ θυ. υὑπίοῦ μὲν Δ, ὦ, Ό. 
Προιτίόι (Νίε4. νεὶ ὙΥεἰροὶ Προιτίσιν), νοῦ]. Ὗ. 571, 
Ῥαυ5. ΙΧ, 8, 5, ἄθῃ Θ0ΠΟΙ. χὰ Εἶυγν, Ῥμοῖπ. 1116: ἔρ- 
βληϑ εὶς γὰρ ὑπὸ ᾿Ακρισίου ὥπησεν ὁ Προῖτος εἰς 
τὰς Θήβας πλησίον τούτων τῶν πυλῶν. ῖς Ν. 8360 
ἀπά 574 ᾿φἤγοι, Ποία ΔἋΟΥ Ἰβιηθποβ ἴθ ἀογ Νᾷπο ἀΐθβοῦ 

ὙΠΟΥΒ.. ἀπά ἀυχγοῖ ἀδ556 106 δοἰπο πᾶοῖ Ῥϑυβδῃ, [Χ, 18, 
1 ἀον ες παοῖι Ομ αἰ Κι5. 

Υ. 8361 ὁ μάντίξ Διμρ ιϊαγδοδ. 



90 ΕΠΤᾺἅ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ 

Τυδεὺς δὲ μαργῶν καὶ μάχης λελιμμένος, 
μεσημβριναῖς κλαγγαῖσιν ὡς δράκων, βοᾷ, 
δείνει δ᾽ ὀνείδει μάντιν Οἰκλείδην σοφὸν, 

Υ. 8562 ἢ Ὑνάθυβ 06. νυυῦπμοπᾷ ὑπᾶ παοὴ Καπιρῇ 
Βοριοτῖς οἱοθῦ, νυνῖθ ἀυτγοὶ εἰ οῖσε Κίβηρσεα (ΖΞ ἢ θη) 
εἴηθ Βοβίαδπρε, ἄσσοι Οἰθβοῦγοὶ 65. Ζὰ δκθεππθη. μὲ- 
δηγμεβριναῖς κλαγγαῖδσιν ἄαπτοι Ζίβομθη ἀπᾶ Ῥἤδιδη ἂπὶ 
Μη τίαρ, σὰ ννϑίομοῦ Ζοὶξ αἴθ ϑονίδησθη 8πὶ 16] επαϊσβίθπ 
ὑπὰ σοί ἢ] βύθπ βἰπά, νυδηγθηα βἰθ Ζὰ Καϊέθγεη Ζεϊζεη 
ἰτᾶϑ, δὐβίδυσί ὑπ υυθηϊσοὺ σϑίθν] οὴ βἰηά. Νίδη σνοῖ- 
δεῖμα Αροϊὶοη. ἈΠποά. 4, 1808 ἔ,, Νικαπᾷ, Του. 
571. Ὑιγρὶ, Θθοσρ. 5. 495 1. Ονἱά. Μεί. 2, 17, 
διαί. ΤΠΟΌ. ὅ, 808 ἢ Ὀίεοβα Ὑγογίθ ρϑῃδγθη πὺν Ζὰ 
ὡς δράκων, πἰομέ χὰ Τυδεὺς βοᾷ, οὈνΥοῊ] ἀδ5 Ρυὰάϊ- 
οἂαῦ Ζὰ ἄδθη Ὑερ οἰ οπυησβοβαίζα Ζὰ ουρᾶπζθη ἰδ: υνῖθ 
εἶπα ϑ'οιίαησο, αἷθ νυ ποπα ὑπὰ παοὴ Καπιρῇ Ὀερίογὶσ 
κί, ἀαχοι τη ἃ οἷσοα Ζ᾽βοιθη ἴτο ὙΥ αῈἢ ἀπά 1ῃγ6 Καμιρῇ- 

Ὀερίοτάθ δυϊδοτέ ὑπὰᾷ ἰαὺΐξ νγογάθῃ [ἅ[5{.,. Αθθη οὶ σο- 
Βογέ ἀθὺ Ῥθαΐξϊνυβ ΖΓ Ὑογρ διοθαπσ σ. 381 ἢ καροῦ 
δὲ χαλκοῦ τρόπον τρίβῳ τὲ καὶ προσβολαῖς, μελαμ- 
πηγὴς πέλει δικαιωϑεῖίς. Ζὰα βοᾷ ἰδὶ τὸ μαργῶντα 
καὶ μάχης λελιμμένον εἶναι ἂὺ5 μαργῶν καὶ μάχης 
λελιμμέμος σὰ εγρᾶμζθηῃ., υνῖθ Αθβη! οῆθς δέξου. {9606 Γ 
βοᾶν τι ἀυτοῖ ἀθβοιγοὶ θὕνναβ Σὰ θγκοππθπ σοΌδη, 8, Ζὰ 
Ρτομι. 5δ8. 

Υ. 864 Βαθεὴ βέδέξέ ϑείνεξ ἀπᾶεγε ϑέγες (εἰπῖσα 
σϑένει, δἰ]οΐπ εἰπ Ῥγἄβεπβ ϑένειν [ἃ [5 βἱοιν πίομέ πιὶϊς 
ΘΙΟΒοΥ Ποῖ πδομνγθίβοπ, 5. ΒΙοιηῆοὶὰ Ζὰ ἃ. 3... ἘΣ πι5] ον χὰ 
Ἐπ, Ηογακὶ, ὡ7ῷ, Βυξίπιαππβ διιβῖ. σα. 8. 114. 9. 
148 ἢ, ΟΡ] ΒΘ εένεςν αἰ5. πιθὴῦ ἰοπίβοῃθ θθμπαπρ γὸπ 
ϑένειν ἈΠΡΌΞΘμοη ννογάθη Κῦππίθ, 5. Ζζὰ Ῥσοιι. 834. 
16 Βεοάοννεῖβε ϑεένειν ὀνείδει ἰδὲ τηϊΐ λόγοις ἐάπτειν 
5008. Αἴὰβ. 801, κακοῖς βάλλειν ἀΔ5. 1344, ἀράσόειν 
ὀνείδεσιν ἄδ5. 724 (5. Τοῦ θεοὶ ἄδ5.} ἃ. ἃ. Ζαὰ γεγρ]οῖ- 
οἰθη. δὲ Τὰρέ ΠΙΘΓ ἃπ, 5. Ζὰ Ῥγοπι. 644. μάντιν Οἷἱ- 
κλείδην σοφὸν ἄδῃ νεθίβεπ σοη ΟἾΚΙ 5 ουζευρσίοη Κθ Ποῦ 
ΑΠΙΡΒΙΑΓΔΟΒ : 85. ΑΘ Πομ65 Ζὰ Ῥύοιῃ. ὅ78. Νίαπ Καππ δυο 
μάντιν δα]θοι  νἰβοῆ πϑῆμπιθη, 8. σὰ Ὗ, 881, οὐοΥ ἱπίογ- 
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800 σαίνειν μόρον τε καὶ μάχην ἀψυχίᾳ. 
τοιαῦτ᾽ ἀὐτῶν τρεῖς κατασκίους λόφους 390 

Ρυπρίγεη μάντιν, Οἰκλείδην σοφὸν: ἀοοῖι ἅπάεςξ 5ϊοἷι 
μάντιν Οἰκλείδαν Ῥὶπάαν. ΟἹ. 6, 19, Νεπι. 10, 16. 
ΑἸΙά. ἀπά Βοθ, Βαθθη υἱοῖς Οἰηπλείδην., "αγη, ἀπᾷ 
Υἱοὶ. Ὀϊκλείδην. Ὁπίεοη Ὑ. 691] Βᾶροπ ἀϊθ αἱΐθῃ Αὐβ- 
δσᾶῦοι Ὀϊμλέους, ννὰβ Ἠομηθυίβοιθ ΕΌΥΠι ἰδ. 5. Βοίῃβ 
σι ὦ, Κι... Βαῖποθ χὰ ἔν, ΗἸΚ. 925. Αδμμ]τοῖ πάοί 
δῖοι. σου ῃη]οι οἰφυς βίαϊί οἰξυς α, ἃ. 

Υ. 865 ἀαδΐβ οὐ θενυβάβθ (αὐ εἶπθ [οἰπα ἀσί, ἀυσοῖ 
ἀδ5 ψογύρθθθη ἀογ υπρὑποίροη Ορίθυ πᾶιη]! οἰ. πη σα μα] ίοπ 
500}6} Τοὰ υπὰ Καμιρῇ δὖ5 ἘοΙ θυ ζιρ κοῖς. 9) 85 νογ- 
Ῥυμ σαίνειν Ποι[βῦ : Ὀδυγθάθὶη, Ὀθοοιηρ]Ἰπιοπίϊγοη, Οὐπι- 
ῬΙππθηΐθ τηϊύ οὔνγαϑ Ἰπϑοῃθπη. ἃ, 1, δι [θῖπθ ἀπά ἀγίσα 
Ὑγ εἶδα δύνγαβ δυΐϊπαϊ θη. ἀπά γυόξοτῃ. 3 ἰδέ σνοῖὶ 
Ἠυπάς ρεβαρί, ἀθγ ἀυγοῖ δβεὶη δ ϑάθίπ ὑπὶ ἀϊθ ἘΕὰ [58 
ἄθπ Οδπρ οὐβομυνουί, ον]. Ὑ. 686 τί οὖν ἔτ᾽ ἂν 
δαίγοιμεν ὁλέϑριον μόρον. 

Υ. 866 τρεῖς κατασκίους λόφους ἄϊο ἄτοϊ ἀϊομέοπ 
Εσπδμσηρσαι, αἷς ἄτεὶ ἀἰομεμδαγῖσεμ Ἠδηθὕδοιο. πατά- 
ὅκιος Ὀεβομαίίξοῖ. δομαύρ, νυϑῖ! ναρθὰ ἄγ ἀϊομίεοη 

Ἠδᾶτο ἀϊθ ϑοόμπα πίομί ἀδΖυνίβοιθι βομοίπθη ΚΆΠΠ., Ὑν]6 
πκιόεις, δάσπκιος (58. σὰ Ῥεγβ. 306) ἃ. ἃ. Μδηῃ Κἂππ 
Ὧ5 ὙΥ οί Ἰδάοοι. δυοῃ δοίϊν πρῆπιθη: ἀϊ6 ἀγοὶ θαδβομαύ- 
ἰοπάθῃ, ἄθῃ Ηρ] οὐδὺ βοϊ υϑί ἀὰ9 Οοδιονύ νου]! δηάθη 

ἨδεΙθὔβομο, υνοάυσσον ἀἰθ Οτδϊβα ἀθυβϑίθθα ὑπὰ 416 
ἩοΙςρκοῖέ ἀθ5 ϑομά (61π5. ὈοΖοισηποί υυγά, ἀὰ5 50 βίδυκ 
δρί., ἀδί5 βἷθ βίοι. Ὁ ἴῃ ἄδα Οἰδϑιομί ἤθγὰ ὈΙΘρθη τππά 
ἀδββοῖθο ἄθῃ ΒΙἰοκοπ δυΐ ΑῸρθηθιῖοκθ θηύζιθ θη. ἀπῇ 
ἀπ5θγ8 ϑ'ί6}16 βομεὶπί Αὐἱδίορι. Δοθάγη. 964 κραδαίνων 
τρεῖς κατασπίους λόφους δὐζυβρίθιθη. Τγάθιβ ὙΜῈ}} 
ἀυγοῦ ἀὰς δομάςίοϊη ἀθὺ Ηοηύβομο Θο;γθοίζθη ούγοσθῃς 
8. διιογῦθοῦ, 850 νυῖθ ὕδου ἀἷθ ἀγοϊίδοθοη Ηοὶμ βοῃθ 

(τριλοφία) ΒΙοιηβο!ὰ χὰ ἀ. 8ι. ἴὕθεθον δοχμόλοφος 8. 
Οὔοθη χὰ Υ, 110. ἄθεον ἄρῃ δοίζνοῃ σθθγδιοῖ ἔδπν, ῬΏοΙη. 

6056 ἴ, χλοηφόροισιν ἔρνεσι πατασπίοισιν, ϑορῖι. ΚΟ]. 
1050 ὀμμάτων ἐπίόκιον χεῖρ᾽ ἀντέχοντα πρατός. 
ΔΟ ΗΠ οἶνο5. 56. δυοῖ σὰ ΗἸκ, 69 4, 
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σείει, κράνους χαίτωμ᾽ , ὑπ᾽ ἀσπίδος δὲ τῷ 
χαλκήλατοι κλαζουσι κώδωνες φύβον. 
ἔχει δ᾽ ὑπέρφρον σῆμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος τόδε, 

Υ. 367 κράνους χαίτωμα ἄε5 Ἠδεΐπιεβ Ηδαῦ, ἀΐς 
ἄσπι Ἡδφὶπιθ ἀδ5 βἰπᾶ. νγὰβ ἄθπι Ηδιρίε ὅδ5 Ηδδαυ. 16 
ἨδΙηθὕὔξομθ ὑυᾶσοπ ἔγ ΠΟΥ υυθῃϊσβίθηβ νὸῃ Ῥίογ ἀθῃδαγθῃ. 
ὑπ᾽ ἀσπίδος ἀπίευμα!" ἄθ5 5 μΠ465. ἃ. ἱ. Βἰηΐου ἀδπὶ 
Θοάθ. Ὠϊπίοσ ἀθπιβοί θη Πουυοσν πῖοέ ππίθπ ἄἀδύδῃ 

μᾶπρεπά; γογρ], Ἐπτ. ἈΠε5. 388 ἔ, κόμπους Ἠπωδονο- 
Ἠρύτους παρὰ πορπάκων κελαδοῦντας, ἀπὰ Ζυπὶ ἴο!- 
δεμᾶεπ ὕεῦβθ. [9606 ἀΐοβε Βεάουζαπρ σὸν ὑπο υεγρὶ. 
Ομοερη. 77 δακρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱμάτων, Μαίίῃ. ατδιηη, 
8. ὅ92, β. τῷ [Ἂν τούτω δὐυοὰ ἱπ ἄδθγ Μιϊθ ἄθν Ββάς, 
5. Ζ Υν, 179. 454, 8992, 1052. Οποορὶι. 390. Εππι. 7. 
132, 690. ϑέαίε δὲ τῶ πα Μοά. δ᾽ ἔσω (Ῥεῖ ΥΥ̓ εἶσεὶ 
ἡδάοος ἂἃπὶ μδμπάθ γρ. δὲ τῶ). ννὰβ υἱδ]οϊομέ δα ΐζαποῃ- 
ΤΏ6 ἰδέ: ἱπνυύθπαᾶϊσ Ηϊπίου ἄθπὶ ϑ'ομ 6, δὰ ἄθη ἸΠποΥπς 
ἀδ5 5. Π1] 465 Πουγου, νουρὶ. σὰ ΥὟ. 8642. 

Υ. 368 χαλπήλατοι,. εἰπῖσε χαλκήλατον. --- κπώ- 
δῶωνες ΟἸδοκοῆθπ, ϑ'οῃθ! θη, ΚΙϊηρσοίη, ἀ16 πιὰπ ἃπὶ ὅ30}11-- 
ἀ6. πδιηθηί! ἢ ἃπ ἄθη ΒΊοσοὶη ἄθββειθθη Ὀοξεβορίο, νϑγρ]. 
Ἐπ᾿. ἈΠ65. 388 ἢ, κλύε καὶ πόμπους κωδωνοπρότους 
παρὰ πορπάκων (γτνοπ ἄεῃ Βίεροϊπ ἀθ5 ϑ'ομ465 Πογδὃ, 
8 ἀεπβαίθεπ θεΐοβι σοί, 50 ἀδἴβ 516 θεῖπὶ ἀπάγοκοπ 465 
ΘΟΒΙ 65. δὴ ἀθη [μ610 πἰοδέ ἐδπῖοπ) κελαδοῦντας, ϑορῆ. 
ι. Βύ. ΤΩΧΧ, 9 φίέλιπποι καὶ περουλποὶ, σὺν δάπει δὲ 
κωδωνοπρότῳ παλαιόταί. ἈΑυοὶ ἀϊς Κῦρε ἀογ Βοββ8 
να ά θη ἀαπιῖξ θϑΒδηθθῃ, ψουρ]. Εὰπγ, ἈΠ 65. 5306 Ε΄, Γορ- 
γὼ δ᾽, ὡς ἐπ᾽ αἰγίδος ϑεᾶς, χαλρῆ, μετῴώποιξς ἧππι- 
κοῖόι ἀρόφδεξῶς, πολλοῖόι ὺν κώδωσιν ἐκτύπει φό- 
βον, ἄεπ 5.0]. χὰΘ Αὐϊδίορῃ. Ετσὔβοῃ. 990 Κύκνους 
ποιῶν καὶ έμνονας κωδωνοφαλαροπώλους: ᾽4πολ- 
λωώνιός φηόδιν, ὅτι παρήνεγκε (Αϊόχύλος) χρωμένους 
κώδωσέ τινας" κώδωνας ἐμ τοῖς φαλάροις καὶ χαλει- 
γοῖς τῶν ἵππων ἔχοντας. ὕεθεν κλαάξουδσι φόβον, 
ἃ. 1. 5ἷβ Κισγοπ Επασχοδέ ({γομέθυ! 9}. 516 ἤδίβθπ ἀυτγοῖ 
ἴῃγ Οεοίῦπ Εὐγοιμέ οἷη, 5. σὰ Ῥζοπι. 8358. 

Υ, 969 -- 572. 156 εἰη νογρεβϑοθίζίοσ. ΡΠ  ἸΟ ΠΥ 
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Φ70. 'φλέγονϑ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον, 
λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ δάκει 3898 
πρέσβιστον ὁ ἄστρων, νυχτὸς ὀφθαλμὸς, πρέπει" 
τοιαῦτ᾽ ἀλύων ταῖς ὑπερκόμποις σαγαῖς 

ϑαΐζ., ἀδὺ δἰσθηί ὁ πδοὴ Ὑ, 373 βίθῃοη βο]έθ. 5. Ζὰ 
Ὗ. 394 υπᾶ ὕβρεγ Αθμμ]οΙο5 Ζὰ Ῥεογβ. 699, δὲ πίδῃξ οἵέ 
τηϊί ἀον Κυαΐξέ νοῦ γαρ ἴπ Ῥαγθπίμθβθη, 8. Ζ. ΗἸΚ. 697. 
ὑπέρφρον ἱπάοπι Τ γάοιιβ ἄσγοιι 4δ5 Θ᾽ πη} ΒΘ 6 ἢ 01], 
ἀδῇβ οὐ 4|}|6 ἀδυίρθη βὸ ἀδεγβέγαῃ!θ, ννῖα ἀθὺ δίοπά αἷβ 
ὉΠΟΘΙῚ Οἰοβίϊγπο, σὄῆμα ϑὶπηθῖ 4. νογρ]. Υ. 380, 386, 
414, 801], 573. 6925, 641, τόδε ἴο]ρθπάθβ, νυυῖβ οἵξ. 

αν ἄρῃ. ἄσσον Οἰδβα πο βαπιπιοπὰ ἀδτροβίο!!- 
θη Ηΐπιπιθ]. ὑπ᾽ ἄστροις επίννθᾶοι τὰν ὑπ᾽ ἄστρων, 
5. Μαί(ῃ, ασϑιηπι. 8. 9958. Απιη. ᾿: υάογ: ἈΠΊΘΥ ϑίθυπρο- 
Ππηηθσ, νυδῃγθπᾷ ἀροξεηρεῖ, ννῖθ ὑπὸ δαδὲ, λαμπάδι 1. 
ἃ. δὴ Καηπῃ δοῖ ἀἴ6 Ὑγοτίς φλέγονϑπ ̓  ὑπ᾽ ἄστροις 
οὐρανὸν αἰ5 Ἀρροβίξίζοπ ἄἀσγοη Κομπιπιαΐα εἰπβοι!οἴβθπ, 
πᾷ τετυγμένον πιϊῦ ἄεπι Ὑουμουρθμοπάθη νουθἰπάθη. 

Υ. 571 πανδέληνοξ ἄδν οΙΙπιοπά, ἄθι νο]]6 ΝΙοπά, 
νΘΓΡΊ. ῬοΙυχ ΙΝ, 20, 157 σελήνης ὀχήματα" μηνοεῖ- 
δης, ἀμφίπκυρτος, ἡμίτομος, πανσέληνος ; ἔχου). το το ς 
ἀϊθ Ζεῖύ ἀθθ Μο]Ἰπιοπαβ. ζΖ. Β. ὅόορῃ. Οἱά, 1090, Ατὶ- 
δίορῃ. Αομάχῃ, 84. 

Υ. 572. «15 νουζ οἰ βίοβ. οΥ Οδβίϊγπθ; 815 Αυρθ 
εν Ναοιμί, νβγρ]. ϑορῃ. Αἰἴὰβ 672 γυκτὸς αἰανὴς κύυ- 
κλος, λατ, ῬΒοΐημ. 546 νυκτὸς ἀφεγγὲς βλέφαρον, Ῥιη- 
ἀν. ΟἸγιιρ. 8, 36 ἑόπέρας ὀφθαλμὸν, ϑορ. Απέ. 104 
χρυσέας ἁμέρας βλέφαρον, ΑτἱΞξίορῃ, ὍγοΙκ. 986 ὄμμα 
αἰϑέρος. Ἀπάδιβ βίβιῃξ πκελαινῆς νυκτὸς ὄμμα Αἴ5εἢ. 
Ῥεῖβ. 420. νυοβε! θέ τμᾶπ πδοιβθιθ. πρέπει 5(ἰομί Ποῖ- 
ΨΟΥΙ; οἰδηκέ, Ριδηρί. 

Υ. 575 ἔ, 50 δυβροίδββοπ πὶ ἄθη ὕθϑγδιϑ ργδῃ!θπᾶθπ 
γαΐεπ ( νυᾶμγοπα οἄδθὺ ἰγούζ ἀἄϊθβθβ ΤΌΡΘης. πιϊΐ ἄδην, 
οἷπ θεν [516 βίο!Ζα5 Ζεΐομθπ Γ γθπάθη Θ΄ ΘΒ 1146) Βοσομε 
ΕΓ (πιουκύ δγ διῇ ἀὰ5 ζΖείομοπ σὺυπὶ ΑὐΡγιο ) ἂπ ἄθη 
ήδη ἀ65 ΕἾ 5565 πδοῖὶ Καιηρῦ 5ἴοῃ ββῃποπα (νοῦ Καιῃρῖ- 
ἰα6). ὕεθον ἀλύειν 5. ΒΙοιιῇθιὰ ζὰ ἃ. 8ι., ἅδον δα- 
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χοζ παρ᾽ ὄχϑαις ποταμίαις μάχης ἐρῶ! 
ὅ70 ἵ ἵππος χαλινῶν δ᾽ ὡς κατασϑμαίνων μέν. 

ὅστις βοὴν σάλπιγγος ὁρμαίνει μένων. 40 
τίν᾽ ἀντιτάξεις τῷδε; τίς Προίτου πυλῶν, 
κληϑρων λυϑέντων, προστατεῖν φερέγγυος ; 

γαῖς οὔφη χὰ Ὗ. 117, θΕΥ ἀΐθ εἰσοπε οι πϑοὴ δαγαῖς 
εἰπΖιβομαϊ 6 πάθ Ῥαγθηΐμεβα σὰ Υ, 3569, ϑίαϊέ βοΐ, νυὰβ 
δι5 Ὗ. 3569 οπηίβίαπά, υπὰ εἶπα ὑπογέγβοιοια ΥὙΥΙΘάοτθο-- 
ἴυπσ τηδορῦ, 00} 8||6π Ζζυβαπιπιοπηδησ 5ἰῦτέ. ἢᾶθ6 ἴθ ἢ 
κοᾷ δοϑπάεγί, ἃ. 1. ΕΓ δβριζ ἀὰβ ΟἿγ. Ββογοδε, δαΐ 
ΑοΝε, πιογκύ δαυῦ, Ηδβυοηϊοβ εὐκιᾶτέ 65 ἄσγοι ἀπκούεε, 
πεύϑεται. 5. δύο. Ζὰ ΗΙΚκ, 109. παρ᾽ ὄχϑαις πο- 
ταμίαις. ἀ65 ἴβιπθποβ. 5. Υ. 960. 

Ὑ, 578 ἢ, εἰπ Βοῖβ 8θεσ (Βοσομε) εθθπβθοὸ ἂθεπ Ζῦ- 
δεῖπ δηύσασοπβομπδυθ πα (νυβῃγαπά οὐδὺ ΟὈρ οἰ οἢ 65 ἀ6π 
Ζυρεϊη οπίρορθηβομπαιθθ}) τϊ Ηοξσκοῖξ, νυ ονθ5. ἀθπ 
ΚΊδηρ ἀεν Ῥγοπιθίθ ἴπὶ ϑίππθο δύ θεβίᾶπαϊσ. ἴὔεθοσ 418 
ϑδομθ 5. βίδμίὶευ Ζὰ ἃ. 5... χαλινῶν ἰδ σοὴ πατα- 
σϑμαίνων δρμδηρσὶσ, υπᾶ κίε [ὃς κατὰ χαλινῶν. 
ἀσϑμαίνων. ὍὌϊε Οοπήαποίομι δὲ ἔξει! ἐπὶ μεσ. Α. πᾶ 
θεῖ: ΒοΡ.. δυοῇ νῦῖθ 65 βομοὶπί ἴπ δῖβα, ( εἰ56}}., δὺβ 
ὙγΈ ομοσ Ηδπάβομγῖε εἰς πὶ ἀαντὰ δεγβεβθίζίεπι δυς 8η- 
δεῖαγί νεῖγᾷ, νυὰβ υἱϑι!οἰομε δ᾽ οἷς θεἀεοαΐεη 50}. ἴ06- 
ΒῈΓ ἀϊα ϑίει πα ἄδυξοιθεπ 85. Ζὰ Ῥίομ. 471. ὡς [ὰγ 
οὕτως, 5. τὰ Ὗ. 973. μένει σοῦ μένοϑ᾽, σεγρὶ. Εἰππι. 
851 οὐδὲν ἀσϑμαίνων μένει ἃ. ἃ... δυοῖῦ Ζὰ ΟΒοσρῆ. ὦ 
δῖ. ϑ8ίαϊε ὁρμαίνει μένων δαέ εἶπ ὙΤΒΕΙΙ ἄογ ὕτγκαυπ- 
ἄεῃ νγεπῖρου συΐ ὁρμαίνων μένει, οὈρίεῖοι ἀδ5 Ηο- 
τηοϊοίοἰθπΐοπ 8η βἰοἢ πἰοῃξ απβίδίδισ ᾿ἰβδί, 5. Ζῃ Ῥγοιῃ, Ό. 
ὁρμαίνειν τί εὔναβ ἱπὶ ϑ'ππθ μᾶθοπ., υὑϑγρὶ. Ηοπι. 1]. 
Χ, 4, 928. Οάγε5. ΤΥ, 146, 7329 ὰ΄ ἃ. μένων δαιγθπαν 
ΟΟΕΥ Ὀεξίδπαϊσ,, ἔοτέννδῃγεπά., Ὀδμδυυ οῖ., Ὑογρ]. Εἰππιν 
116 μαντεῖα δ᾽ οὐκ ἔϑ᾽ ἁγνὰ μαντεύσῃ μένων. 

Υ. 377 ἴ. Προίτου πυλῶν. 5. ζὰ Υ. 8359. κλη- 
ϑρῶν λυϑέντων παοὴ ρεδπείεπ ΘΟ! ὄββουπ, ναεσροΖο- 
δόπεη Βϊοροῖπ, κλύϑρων Νίεά., κλείϑρων ἀϊα ἀδτίρεπς 
Ῥεῖϊάθβ σαΐ. 5. ἄς αἴα]. βρρπόοα Ρ. 8. προστατεῖν ἅδ- 
ΥΟΙ Ζὶ {τεΐομ, ὑπὶ ἀὰ5 ΤΠΟΥ Ζὰ βοιαξζει πᾶ εἰσι παῖδ 
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ἘΤΕΟΚΜΗῊΣ. 

κόσμον μὲν ἀνδρὸς οὔτιν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ 
ἐγὼ, -- 

980 οὐδ᾽ ἑλκοποιὰ γίνεται τὰ νήματα, 
λόφοι δὲ κώδων τ᾽ οὐ δάκνουσ᾽ ἄνευ δο- 

φὸς, --- 40 
καὶ νύχτα ταύτην, ἣν λέγεις ἐπ᾿ ἀσπίδος 
ἄστροισι μαρμαίρουσαν οὐρανοῦ κυρεῖν, 

ἄθπι Τ᾽ γάριι5. ἱπὶ ΖυνεϊΚκαιηρίε (Ὁ. 779 ἢ, 487 ἢ.) Ζὰ 
ΠΙΘ5Β6η ; γογρὶ. Ὗ. 390, 780, δυο 458. 

Υ. 379 εοπηίβρυϊοιί μὲν ἀθ Ὗ. 8589 ζοϊροπάθη δὲς 
8. Ζὰ Ῥτομ. 104. 

ν. 8580 ἢ ᾿δέ εἷῃ ῬΆΓΘΠΙ ΟΕ ἸβΟΙιΟΥ ϑαίζ οἢπα γαρ, 
8. δὰ Αρ. 547. δὲ -- οὐ [τ οὐδὲ, 8, 20 ὟΝ. 828, 80 
ἀαῖς 5ἷοῖι οὐδὲ --- δ᾽ οὐ επίπριϊομέ, ἄνευ δορὸς Καππ 
Ἰηδη 800} σὰ Υ, 9380 ὈοΖίθῃθῃ. 

Υ. 882 {Ὁ υπὰ ἀΐεβα ΝΝαομέ, νοῃ νγθι μου ἄὰ 5βασϑῖ, 
ἀαΐβ 5'θὸ δαυὖϑ ϑοηάθ νὸὰ ἄθῃ (ἰοβίϊσποη Πιπιηογπά 
465 Ἡϊπηπι6]5. δῖοι. ἤἥπαδ. τηδομίθ Ὀ8]ἃ νγοἢ! βουη νογβρῦ- 
γᾷ αἷς {Ππ5ϊπηϊρκοὶς οἰποη, ἃ. ἱ. ἀπά ἴεπθ Νδοοβέ 
πιδοιία Ὀδ]4ἃ Ὑν 0] βοῖπο ᾿Βουποῖς (ἀογ ὙΠΟΥ 561050} 
νεγβρὕγθηῃ ἀπά δηρβηάθπ. 16 Αοουβαίίνυβ γύκτην 
ταύτην ἰδέ γοη μάντις ΔΟΠἂπρῚρ., γΘΓΡΊ. ἴὰυν. Ηδργακ!, 
θὅ μάντις δ᾽ ἦσϑ᾽ ἄρ᾽ οὐ καλὸς τάδε, χὰ Ῥτοπι. 906. 
Ῥοοῖι Κῦππέα πὰπ ἴῇπη 800} 815 δ᾽βοϊυΐθπ Ασουδαίνι 
ΔΉΒΘΙΘΠ., οὐδ 815 ἀμυγοῦ Αἰϊγαοίϊοη ποῦ ἦν νεγθαηᾶθπ 
ποιπιθη (5. Επππι. 645, σὰ ϑορῃ. Αἷδα 1046, Μαίίῃ. 
αὔγδιηη. 8. 474), ἴῃ νυ] οῃθιη ΕΔ116 ἀδ5 Κοιηπηα ἀδΖνν]- 
Βοῆθη Ζὰ δίγοϊομαπ υνᾶγα: νγὰβ ἀὰ ἀὰ [ᾧγ οἷπθ ΝΝαοῃέ 
βαρδί, μαρμαίρειν τινὲ νοῦ οὗνναβ βύγαμ!θπ., εἰᾶπΖοη, 
γε]. τὰν, 720η. 888 χρυσῶ χαίταν μαρμαίρων, Αἀτ- 
66]. Βι. ΧΧΧΙΠ, 2. πεδίον πυρὶ μαρμαίρει, ΒΙοπι- 
δοϊὰ χὰ α. ϑύ. 50 δ οἢ φρίσόσειν, λάμπειν, φλέγειν, 
8. τὰ ΗΙκ. 644. κυρεῖν νυϊγὰ ὙΟΜΙ θοββοῦ τὶς ἐπ᾿ 
ἀσπίδος νεγθυπᾶοπ, 5. σὰ Ῥγοπι. 380. οὔνυοῖ! παπ ἀυοἢ 
μαρμαίρουδσαν κυρεῖν ἴὰς μαρμαίρειν ποιιπιοπ Καππ. 
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τάχ᾽ ἂν γένοιτο μάντις, ἡ ̓νοία τινί" 
880 εἰ γὰρ ϑανόντι νὺξ ἐπ᾽ ὀφϑαλμοῖς πέσοι, 

τῷ τοι φέροντι σῆμ᾽ ὑπέρκομπον τόδε 410 

μάντις Ἠοῖ[βύ ΠΙο Ὑεγβρυγεσϊη, Επηρβηδοτῖπ ΟὝΟΥ γοῦ- 
Ξρύγεπά, επρῆπάθπα, ὅὃο. ίβῃς Υ. 388 “μαντεύσεται 
ὑπ ὙΤΠεοκιί. 91. 44 καὶ γὰρ, ἐν ὕπνοις πᾶσα 
κύων ἄρτως μαντεύεται, ἐχϑύα κπήγών. 8. ἀῦοὰ Ζὰ 
ἨΙΚ. 95ὅ. ἡ ᾽γοία ἀϊςε {{πνεγπυμΐξ 465 Τ γάει, λέόοονς 
βἴοῃ ἷπ ἀογ ΨΥΔΗΙ ἀθξ πη 1465 ζοϊσίο, ϑίαί ἡ ̓ γοία 
μαθὲπ ἃπάετε ἡ ἄνοια, Τυχη. ἡ ἀνοία; ἄᾶ Ἰεάοοι 
Βιθυῖπ αἶα ΚΎπακρμοπαβὶθ πἰοδί δίαξιβπάες, 5. ἂς ἀἴα!. 
ΒΟΡΒΟΟΙ5 Ρ. ὅ6 ἢ. 5ο ἰδὲ πὺῦ ἡ 'γοία τὰ ὈΠΠσεπ., 5. 
ἀδ5. Ρ. 31. νυοβϑὶ δύ ππᾶὰ ϑορη. ἀπέ. 1196 υπὰ Κτουβ. 
Βγ. 1Π|. 2 ἡ ̓ λήϑεια, ἀπὉ. Βι. Χ, 9 ἡ ̓ μαϑέα ( δενν. ἡ 
ἀμαϑέα) δἰπζυδίρθη Καπη. ἴθεθοσ αἷθ Αοοθπδυδίϊοπ., 
ἀγνοία 5ἰαϊι ἄνοια γετρὶ. ὅορῃ. ΤΎΔΟΒ, 880 ἀγνοία μ᾽ 
ἔχει. Ἐπ᾿. Απάγοιη. 591 καὶ γὰρ ἀνοία. Ἐυδίαίῃ. Ζὰ 
Ἠοπι. Οἄγξβ. Ρ. 1079. 27, Βεκκοιῖ δπεοά. ρ. 324 
ἄγνοια" τὴν τελευταίαν ἑἕπκτείνουσιν, Βαϊξπαππβ δυβῖ, 
ατδιηπι. 8. 34. ἀπ. 4. δίαδξῃ. ατδαμμ. 8. 68, 8, 6, 
Νοία, Μίεϊπθοκα δὰ Νίεπαπάν. 533, 578. 5. 800} τπ- 
ἴδῃ Ζὰ Ὗ. 6177. [π ϑορῇ. ΙΗ]. 199 εἷς ἂν ἄγνοια 
προσ) ἰδ αἴθ ϑδοιθ ἀθὺ Ῥοβιίίομ ὑπὰ ἀοΥ [μοπατὲ ἀγνοίᾳ 
ὑγθροπ Ζυγοι ο] μας. Αὐοὰ ϑόρη. Τεγεαβ Βι. ΥΠ. ὅ ἡ" 
γοτα τρέφει Καπη Ῥοβι ἰοπβίᾶπρα βία ςβπᾶεπ. τῆς νγαβ᾽ 
αὐτῷ. ἀοοῖ πιϊξ νϑγῃδηποπᾶον Νιεθεπθεἀευίαπρ: εἰποιῆ 
δον ββθη.. σεῦ]. ϑόρῆ. ΕἸ. 1406. 1410 νῖτοὸ τὶς. Αἰδβ 
572, το τινὲς 50 σεῦγδπομί 15, 

Υ. 985 ΕἾ ἰκὸ ἀοὺ πη: ἱπὶ ἘΠῚ] οὐ πϑπ!οἢ ὑπ|- 
Κοιππηθη 50]]ΐθ. τηδομζα ἰθπη 485 ϑ᾽πη 14 Ὀεάἀθαξαηρβυο!! 
τυογάθη, πᾷ οἵ βοι υϑύ νυυἱγὰ δὴ βίο βεΐπθη {ΠΘὈϑυτἢ 

γεγδρῦγρη, ΕΥ νυϊγὰ ερῆπάθῃ, ἀδῖβ βεὶπ {76 θθυπιαίῃ 1ῃπὶ 

βοιθβὲ ΖζΖὰπι ϑοβδάθη σϑγεϊομίθ εἰ πέδοι Καπῃ πιὰπ 
δος ὑρογυβοίζοη : ἀα ἔαϊθὰ τιδοῆίαε. 5. Ζὰ Ῥτγομι, 948 3 
ἄἀδηπη νυὔὐτάθ ἘσέθοκΙ θα νυθηῖροῦ χυυθι ϑ! μαίς σγθάθη. γυξ, 

Τοἀεβπδοιί., 5. σὰ ΟΒοορὶι. 57, ϑίδηϊθυ ζὰ τι. δέ. πέ- 
ὅοι, εἰπὶσε πέσῃ. 5. σὰ Ῥγοπι. 670. τοὶ ἴπὶ 'ΪΝΝδοιβδίζθ, 
5, Ζι Ὗ, ὅϑῷ, ΗΚ. 81, ΟΠοερη. 549. ἀπο ϑόρὰ, ΕἸ, 
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γένοιτ᾽ ὧν ὀρθῶς ἐνδίκως τ᾽ ἐπώνυμον, 
καὐτὸς καϑ' αὑτοῦ τὴν ὕβοιν μαντεύσεται. 
ἐγὼ δὲ Τυδεῖ κεδνὸν ᾿Αστακοῦ τόκον 

890 τόνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων, 
μάλ᾽ εὐγενῆ τε, καὶ τὸν Αἰσχύνης ϑρό- 

νον 418 

τιμῶντα, καὶ στυγοῦνϑ᾽ ὑπέρφρονας λό- 
γους᾿ 

584, ῬΙ]. 853. σῆμ᾽ ὑπέρπομπον ( εἰπῖσε ὑπέρπκο- 
πον), 5. τὰ Υ. 369. τόδε 7επ65, ννῖθ ἄραι, 9595 ἱ. ἃ. 
ὀρϑῶς ἐνδίκως τε ἴπ ὙΥ ΔΕ μοὶ. πἀπᾶ ταὶ Βϑομί. ἘΣ προ 
ὀρϑῶς γ᾽ ἐνδίκως τ᾽, πἰομό ὕθε!, 5. σὰ ϑόρῆ. Απί, 
482, δ75. τὴν (εἰηῖσα. δύο ΝΜΙο. θεὶ γερο]. πἰομὺ 
Ξβεὶ. τήνδ᾽) ὕβριν, 5. τὰ Ῥτοιι. 148. ὕερεν μαντεύ- 
ὅεται 5. Ζὰ Ὗ. 982. 

Υ. 389 ᾿Δστακοῦ τόκον ἄσθῃ Δεϊαπΐρροβ (58. Υ. 
9596}. νγϑίσμαη δυο Αρο]]οάοΥ. 1. 8, ὅ ἔ,., 1Π|, 6, 8, 
Ῥου- ΕΝ  18..,.7-. Νίδ 5, ΠΕΡ. 85. 719 1 88 
Ῥτοὶ Σ ἜΒοΥΘ ἄδῃ Τ γάθιβ θηΐροροπβίρι θη. 

ὄγδὲ ἄἀοτέ, ἀογί πη, 5. ζιι Ῥίομι. 943, οὝοΥ 
ἂν Παρ Τὰς τῶνδε 5βέθῃθηά, 5. ΖζὰΠ ῬιΌπι, 
11 “σθῃ ἀοΥ αἰίθῃ ΟἹ ϑιομ οὶ ἀν Ο-Ἰμδυία 
Κϑὰ " γᾶγο. ἈΑὐϊδογάθῃῃ Κῦπηΐθα τη 65 

γος. αἱ; πᾶιμ!οἢ φερέγγυον (Υ. 378), 
ἸΟ ΠΠ]ΘΏ, 5. , ϑδορῇ. Αἰἴὰβ 114, Απί. 449 τι. ἃ.» 
ον πὐλί ὅϑ εἰσι Κοιμιπα πδοὴ τόρον, αἷβ πδοὺ- 

ἀν πο ἢ πουνυνποθοπα, 5. σὰ Ὗ. 1024, Ῥεγβ. 301. Δ6-: 
ἔξ. Οἰοοθρὶι. ὅϊ1]. ϑορι. Τγᾶοῃ. 82, 288. ΟΙά. 243, 

Ἀπὸ, 1968. Αἰεί. ὙΠ, 2, Μαί. ατᾶπιπι. 8. 472, 

προστάτην πυλωμάτων, 5. τα ΄ῦ.. 577. 

5.01 τοσοῦ, αἷοῖ εὐγενῆ 465. ζβαιμιηθΠ δ ηρ5 
γγδρϑῖ τλϑῆν δηΐ οἷς Ὀοηκαγί 815 δυῦ αἶα Αὐκυπῆι, τὸν 
ὄχύνη ρύ ον τε ρΕγαβίβοι ζὰγ: ἀϊθ Ὁπγοπθπαθ, 

ΘΥμάρθ 6, εἰγνῦνοϊ σε βοθαπι. Βεβομοι ἀθη]ιοῖῖ. ψογοὶ. 
Ἐππι. 611 ἢ ἰοὐ οὐκα, ἐῶ ϑρόνοι τ᾿ ᾿Εριννύων υπὰ 
ὧι} ΟΠ οερΡἢ. 658 

1 
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αἰσχρῶν γὰρ ἀργὸς, μὴ κακὸς δ᾽ εἶναι. φιλεῖ. 
σπαρτῶν δ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρῶν, ὧν Ἄρης ἐφείσατο, 

395 δίξωμ᾽ ἀνεῖται, κάρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος 
Μελάνιππος ἔργον δ᾽ ἐν κύβοις “άρης 

κρινεῖ, --α 420 

Υ. 3938 ἱπὶ Ἐπέθηγοπάθη πᾶ! οἢ ἀπέμδεϊσ, ρῥῆἶερέ 
ΕΓ ἀοοῦ πΙοπί ἕεϊὶσ Ζὰ βδευπ. ἴϊεθευ ἀϊβ Οοπροίτποίϊοη 
5. σὰ Ῥιοπι. 178. ΑΕβη]ο Ὑπεοριΐδ 1151 εἴ εἴης 
ἐργῶν αἰόχρῶν ἀπκαϑὴς καὶ ἀεργός. 

Υ. 394 σπαρτῶν ἀπ᾿ ἀνδρῶν τνοπ ἄθῃ ρεβᾶοίεπ 
Νίδηπευπ, Καάπιοβ. ἰδάεδία Ραὶ ἀθγ αγάπαυπησ ἀογ δίδάαί 
ΤΠΕθαὶ ἀθπ οἶπο Θυθὶὶα Ὀονναομοηάθη Ὀγδοῆθη 465 ΑΥὙΓ6 8. 
ἘΠ4Ὸ 5ἄοίς δι Βοῖθῃ! ἀθὲ ἀΐμποπθ ἀϊα ζΖϑῃπε ἀβββείθεῃ, 

νοῦ ΝΆ ΠηοΥ δηΐδίαπάθῃ, αἷθ 519 ῃ Ἰβδάοοι βορίθϊος Ὁ15 
δὰ τη (ὧν Ἄρης ἐφείσατο) ἰδάεξοεπ. 16 εθτῖσρε- 
ὈΠΘΌΘηΘπ πϊοίσθη Εποθιομ.. [ἀαϊοβ. ΟΠ ΠοΗῖο5. Ηγρογο- 
ΠΟΙ ὑπὰ Ρεϊογοβ, νγϑίομβ τπηΐθῦ ἄθπ Νίαπιοπ ὁπαρτοὶ 
χὰ ἄρῃ δίδπηηνβίουη ἀογ ΤΠοθαῖον τ - «, ἄρδη 
ϑοδοιαδέ χὰ Ἐππγ. ῬΠοῖθ “΄ Σ ἘΣ Ἐν 
Ηγρῖίη.. 178. Οτα 8... ὃ ἴορΗἢ. 
ΚοΙ], 1634. ᾿ ἴῃ, 946 δι τ, ἨΘΥΆΚΙ, 4 ἢν, δῷ ἔ 
ἀπα ὀξίευ., αὰεν ὑπ 86. δὲ κέρμξ ΐδὺ τὰν μέρ; 
ὑπά ἰδέ χηϊξ βϑίπθπὶ ϑδΐζθ νογαησεβέεϊξ, 5, χὰ Ὑ. 3609. 
ὕερθον αἷς Οοπρίχπούοπ 5. χὰ Ὑ, 96. 

Ψ. 8395 ῥίδωμα εἷ5 ϑρζοδβιν 85. ζῇ Υ, 736. Αἷβ 
ἈΑσουπδέϊνιιβ Θ᾽ ΠΟΙΏΙΗ. νὔγας 65. μιοϊίβθη : βϑῖθη ἔΠγ- 
ΞΡΥΓθηρα. Ππδοἢ. εἰνεῖτοτε ἐτ ἰδὲ δυΐσι σΆΠΡΘΩ., ΘηΐβΡΙΟΙ-- 

56, υυἷῖθ ὅόρῃ. Οἱά. 1.0 τοῦτν οὐγεῖτε ταύτον « 
μα α. ἃ. δὲ ἔὰρί δη, 5. ζὰ Ῥτον. 644, 

Ὗ. 396 Μελάνιππος, 5. τὰ Ὗ. 389 ἕρ»γον νττὶγ 

ἄυτοι εἴργειν τεκούσῃ [τ πολέπκιον δόρυ πε ηρρκὰ ' 
16 Οοπδίγυσίίζοη ἰδ πᾶπο τ. Ὁ ὁ ἐλἠελανίπποι 
εἴργειν πολέμιον δόρυ τ. Ὁ ;τρὶ, --ὸ υϑδμΝ, » 
δ᾽ (γὰρ, 5. ξαΎν. 394) ἀπ᾿ ἀνδρῶν, εἷν Ὧρηϑ. ἐφνείδατο, 
ῥίξωμ᾽ ἀνεῖταε, κώρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος, Μελώνεπ' 
πος, --- ἐν κύβοις "ἄρης γρινεῖ" “ότι δ᾽ {γα}. ὁ 
μαίμων κάρτα νῖν πβοστι τοι: εοῖρ ῬΥοΣΚ διθεν, ᾿ 
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Δίκη δ᾽ ὁμαίμων κάρτα νιν προστέλλεται, ---- 

ΔΌΖΟνΥΘἤγθη ἄον Μυζίοῦ. ἴθ 1ῃπ σοῦδηγ (ἄσπι Μυΐζίοτ- 
Ἰαπά8}. ἄδθῃ [εϊπά!ομοπ ὥϑρθοσ, - νοὴ ἄδη ρεβᾶδίεπ 
Μἅππουη πᾶπ!οῦ, ἄἀθῦθπ ΑΥ̓Θ5. βοποπίθ, ἰδύ 8ἃ195 ϑ'ρυοίβ 
δυΐρερδηροη., ὑπὰ ρᾺ, βδϑῇγ οἰπῃθιβοῖ ΝΙοΙαπῖρροβ. --- 
νυὶῖγά Ὀαὶπὶ ΥΥγ ἴθ] Αὐτὸς νουζίθη: 616. ὈΙΚ6 πᾶπιοῇ, 

ὈΠαϊσνουνναπαύ σαι 56ἢγ, [ἃ [50 ἴῃπ (άυγοι τηΐο }}} Βϊπβθη- 
ἄθη. ἐν κύβοις θεὶ ἀθῃ Υγάγίειπ, ἃ. 1. θείιη Ὑγ νοι, 
θεἶπι ὙΥὑγξε! ννογίεπ. νουρὶ. Επιν. ΗἸΚ. 3380 ἄλλα βλή- 
ματ᾽ ἐν κύβοις βαλεῖν, ἈΠε5. 185 ψυχὴν προβάλ- 
λοντ᾽ ἐν πύβοιόσι δαίμονος. ἈΦΒΠΙΙΟΒ ἐπε αἶσα, δυοῖ 
ἐν οἴνῳ (αϊοκεπ. σὰ Κα! πὶ. Βτ. Ρ. 15, 2962) υ. ἃ. 
ὕεθον ἀΐο Ἀφάοννοῖβο. Καπη Δ ΠΟῸΝ ϑορῆ. ἀπ. Βγ. 
ὭΧΧΧΙΨΝ, 9 ἀεὶ γὼρ εὖ πίπτουσιν οἱ “τὸς πύβοι, 
γαϊοκομᾶνγ χὰ ἔν, Ῥηοΐη. 1295. Εγαβηὶ δάδρία 1, ὅ, 
9 ἃ. ἃ. γεγρ]ϑοθθη, φριγεῖ οὐ πὰ δυδννᾶ θη, νοῦ- 
ΖΊθῃθη, ἄδθπι ὕευΚα ἀπὰ [Ππηϑπθπιθη ἀ65 Τ᾽ γάθυ5 πᾶπι- 
0.9 6ΓἽἋ νυῖζὰ ὃ. δσυῃοιίβεπ ὑπᾷ Ὀερυποίρσεπ: 8. Ζὰ 
Ἀρδπι. 460. 

Υ. 3597 ἰδέ οἷπ ραγθηξ οί βομου δαί. ὑυθ μου ἄδη 
Οτυπα οπίμδ!ς., νυθίβμα! Ὁ" ΑΥΘ5 485 {Ππ|ρυπθηπιόη ἀ68 
ἹΜοΙδηῖρροβ πὰ Ὑυἱτα. ὕεθοῦ δὲ τὶ ἀεγ Κυαΐξ νὸπ 
γὰρ 5. τὰ ΗΙΪΚ. 6927. ὁμαίμων πάώρτα, ἄδπι Ατο5 πᾶπι- 
τοῦ. ἄδημ το τππὰ ὈΪϊΪΚκα οἰπα Κίπαου ἀθβ Ζϑιβ. 5. Ζὰ 
Υ. 644. Ὅϊς 1μεβατέ δίῃ δ᾽ ὁ δαίμων ἰ5ὲ εἴη τϊ[8- 
Ἰυπροποι Ὑ  Υθθσβουαπρβυθύβαοῃ. ΑὉἸΟΝ ἰδέ ἀ16 Εὐκιἄγυμῃρ : 
ἀὰ5 ᾿ἴῃπι ΚᾺΥ 56} ψεγννυδπάίες Βθοϊί (ἀδ5 σαίς Ἀθοβ βεἰ- 
ΠΟΙ πᾶῆθπ αοινγαπαίοη, 6οΥ Εἰνάθ. ἂὺβ νυείομοῦ βϑὶη 
ϑἰατημηνίδι δύ νυ 0 }}8} βοπάοῦ πη δῖοι ἢΐπ, νύθπῖρου ννϑἢῃγ- 
ΒοΒϑίοἢ, ΟΌ Ίοῖοι δέγη ὁμαίμων [ἂν δέκη ὁμαίμονος, 
ΟὐοΥ ΠΔΟῊ οἶποῦ ΟἹοσβα [ὔγ τὸ τῆς συγγενείας δίκαιον 
δΘὈΠΠρού νγογάθῃ Καππ, νϑγρ]. ϑορὶ. ἀπί. 794 τόδε 
γεῖκος ἀνδρῶν δύναιμον, ΚοΙ. 1987 συγγενεῖ χερὶ, 
Ἐπὰν. ῬΒοῖη. 824 σύναιμον εἰς λέχος, Οτορί. 411 συγ- 
γενεῖ φόνῳ, "Ἐτοδά. 51 αἱ συγγενεῖς ὁμιλίαι υν 8 ἂς 
δυοῖν χὰ Οἤοθρι. 1939. προστέλλεται 5ῖ6 δ [5ὲ ἴῃπ πἷπ- 
ϑοπάθῃ, ἄστοι τηϊο ἢ ηᾶπμ! οι , νογο]. ϑορι. Οἱά. 4354 
ὄχολῇ σ᾽ ἂν οἴκους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην, δαςὰ 
μεταστέλλεσϑαι. Ῥῖοδα Βεάουίυπρ ᾿ἰδρέ ἱπὶ ΜΜοάϊαιῃ. 

Ἵ Ὲ 
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εἴργειν τεκούσῃ μητρὶ πολέμιον δόρυ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸν ἀμὸν νῦν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν ότρ. ά. 
400 ϑεοὶ δοῖεν, ὡς δικαίως πόλεως. 

πρόμαχος ὄρνυται" τρέμω δ᾽ αἵματη- 425 
ὄρους μόρους ὑπὲρ φίλων 

ὁλομένων ἰδέσϑαι.. 

Υ-: 998 5. δου εἴργειν τινί τι Νίαι(ῃ. αγϑιηιη. 8. 
3594. ρει μήτηρ ἴῃ ἄεν Βεἀθδαξυπρ ΜΙΠυζίευ απ. γΕΓΡΙ. 
Βορῇ. ΚοΙοη. Βι. ΤΥ ἢ βλαστὸς --- χαλκηλάτοις 
ὅπλοισι μητρὸς ἐξέδυ, δυο οὔθπ Ζὰ Υ. 106. ὥἅδεγ 
πολέμιον δόρυ πὰ Υ. 198. 

Υ. 8399 τὸν ὠμὸν ἀντίπαλον πἀπδοῦη (ἀθπ σοπ 
ἨΠ5 φεβίθ! θη.) Οαρποῦ, γῦν Καἂπῃ ΖΥΥΔΥ ἄδπι ϑ'ἴππθ 
ἀπᾷ ἄοπι Νίβέγιπι πδοὴ Ὀεβέθμθη, ἄοοῖ σᾷἂρε τὸν ἀμόν 
ψυν εἶπα σϑηϑιοτο Εἰπίβργεοιππησ. ΒΒ 465. Βεϊίβύ: πὺπ 
ἄδπη. 

ν. 400 ὡς νῖβ οὔοῦ ἄα. {πὶ οὐβέβδσῃ ἘΔ116 ἰβέ. 
οὕτως νοῦς εὐτυχεῖν σὰ εγρᾶπζεπ., 8. Ζὰ Υ͂. 633: ἱπ 
ἄσπι δίαίβ6 νυῖβ (415) εὐ πιϊέ Ββοδέ τ. 5. νν. διωεαίως ἰδὲ 
Βεβοπάθυβ ἴῃ Βεοζίθῃυπησ δυῇ Υ, 597 ρεβαρέ: ἀοοῦ Καππ 
65 δύοῦ δυΐ αἷθ σᾶπζΖθ ΕΠροπἐ πο Κοὶς ἀ65 ΔίοΙδηῖρ-- 
ῬΟ5 βΈἢθη. 

Ὑ, 401 ΕἾ Ἰολ «ἡἰζέοετα ΡῈ ἄδυου, ὈΙυϊοτῖπσοπάδ 
(ἰοἀθτυϊησοηαθ.) Βεβεπιηπαπσοπ ὥθεν ΒΎθαπάβ, πϑομάθπι 
εἷθ τππροΚοιμηθη, ΖῈ ὅ6ῃθη, ἅ. 1. πιϊύ Εἰπέβοίζεπ Δ ΌΘΓ 
υγῦγαθ ἴον ποῦ ἀπᾶ δὰ5 ἄδη {Ππίργρϑπρα ἀ6Υ {{Π5ΥΊΡ ἢ 
δὐκοηηθη. δα ἀϊς Θὐίίεῦ Ὑεγάθγθ!ομο5 ὕθου βἷα θ6- ᾿ 

δομϊοϑβθη μβιίεπ. τρέμω ἰδέσϑαι., νετρὶ. ὅοριι. Κοὶ. 
1928 ἃς τρέμομεν λέγειν α. ἃ. αἱματηφόρους μόρους, 
νογρὶ. Οπόοερι. 866 ϑανατηφόρον αἶσαν. Ὄδεθεγ μό-- 
ρους ἴῃ ἀεγ Βεάἀευίυησ ΟἰἝβοιίοκο, Βερπιπαηροη, γοΓρ!. 
ΒόΡῃ. ἀπί. 1330 υ. ἃ. μόρους ὑπὲρ φίλων ἰ5ὲ Ζὰ 
νογθίπάρη : Βερπιηθησοη ἴπ ἀπβδοῆθπρ ἄον ΕὙΘυΠάθ, 5. 
Μαίῃ. δγαππι. 8. 380, ἀππ, 4. ὁλομένγων πδομάοπι 
5ῖ6 ὑπῃροκοιημιθη, ἄσπη εἰϑί ἄδπη Κοπηΐθ ἀδ5 γοῃ ἄδβῃ 
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ΑΓΓΕΖΟΣ, 

τούτῳ μὲν οὕτως εὐτυχεῖν δοῖεν ϑεοί" 
405 Καπανεὺς δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Πλέχτραισιν εἴληχεν πύ- 

λαις, 

Οδίίογη γεγμᾷπσία οὐ καππί ννυοσάοπ. 2δέσϑ αὐ φῦ Κβῆπθι, 
οἰπβθῆθῃ, 016 οἵί. 

Υ. 404 πιδομέαε ἰοῦ ογκίᾶγοπ : τὐϊΐ ἀΐοϑοῃ ( σοροι 
ἦδηθπ, σϑρθη ἄδη Τ γάθι5) πιῦροπ 50 (ἀσγοι ἄθῃ δίοΙὰ- 
πΐρροβ οἰ ὔοκιϊοῃ. σὰ βϑυπ νϑυ θῖμθη ἀἰ6 αὐίίευ. υγοῖι 
μὲν --α δὲ νὰ ὑθββθε Τγάθυβ τὰ Καρδμθυβ οπίρϑ- 
δσεπρεξοίζί, 50 ἄαία μὲν Ὑ. 359. ἴθι. ποοῦπια]5. νυϊθάθυ.- 
ΒοΙΌ ἀπά ἀθπι δὲ Υ. 405 επίροροπροβίε ἰπί, 5. Ζὰ ἂρ. 
788. οὔεπ Ζι Υ. 359 : διοὴ νυἱνὰ ἀὰβ Ῥσγοποίηθπῃ ἀ6- 
τποηδίγαϊναπὶ οὐ δυΐ οἴπθπ δπίζεγπίοσεη Θοσεπβίαπά 
Ῥεζορεη; ὕδε ἄδθῃ εἷηῃθ Εὔὐοκβιομῦ δαΐ οὔνναβ θθΖθῖοῖι- 
ποπᾶάθη θδίϊνυβ 5. Ναας. ατάπῃ. 8. 387, Βοὶ ὅδ 
σον δηπ]ίομοπ Βγκιᾶσαπα: ἀΐθβοῃ (ἄθη ΝΘ] απῖρρο5) τηῦ- 
δ6ῃ 50 δ οκ οι. ψὰ βουη αἶα αδίξον σαυνᾶῃγεπ, ἰδ δὰὺ- 
ἔμοῦ μὲν δυοῖὶ οὕτως δηβιδίδιρ, ἀὰ 65. πιοῃύ τὰ ρΊοἢ “815 
ὙΥΘΠΒο Πρ γε Κοὶ (5. Μαδίίῃ. Οτϑιημ. 8. 513, ἅπι. 4, 
Ῥάββονν᾿ 5 Ηδπανν γέ θιιοἢ αιίου ἀϊθβθιὴ ὙΥοσίθ ) σϑποῖη- 
1η6η, πὰ πὰ οἰπιρογπηδίβοη ἴῃ ἀον Βοαδαίαπρ: 815 501- 
ἤθη. 8|5 Οθσποὺ 465» "γάθιι5 ΟὝΘΥ 815 σϑοιἐπὰ [βἰσ θὰ 
Μεγ οιαἰροῦ ἀν δίααξ, ρογθομίίζογ σοῦ. νγογάθη Καπη. 
ΨΙΘΙΠοἰον 15 ἀοὺ ρᾶπζθ Ὑοι5 οἴῃ (Ἱοθβα Ζζὰ Υ. 9599 ἴ,, 
νγοσὶπ μὲν πγορθη δὲ Ὗ. 40]. ὑπὰ οὕτως εἷ5 Οοττοϊδίϊ- 
νὰπι Ζι ὡς Υ. 400 ροβείχζί νγυγάθ: ἀδθευ ἃυο} ἀϊδ 
ὙΥΙοἀενυποίππρ ἄεν Ὑγοτίο εὐτυχεῖν ϑεοὶ δοῖεν, νυῖθ δῦ ἢ 
8. ἃ. δέ. αἷς πιοϊβίδῃ {Πκυπάθη σορθη ἀὰ5 Ὑο βιμα 5 πᾶ- 
θεπ. ὃ. δυοῖ Ζζὶ Υ. 260. 

Ὑ, 405 5. ὕδεν δὲ Ζζὰ Υ. 3559 υπὰ 404. ἐπ᾽ Ἠ- 
λέκτραισιν πύλαις, παοῖ Ῥαυβᾶπ, ΙΧ, 8, 3 νοῦ ἀοΥ 
ἘΠοΚίτα, ἀθ5 Καάπιοβ ϑομνυθδίθε, 850 σϑιδπηΐ: ψϑγρὶ, 
ϑυοῖ ἄθπ ὅ0Π0]. σὰ Αρο!]θη. Ἀποά. 1, 916, ἄθη ὅ.8ο- 
Ἰϊαδέ χὰ τ. Ῥμοῖη. 8138 Καπανευς προσῆγε λόχον 
ἐπ᾿ Ἠλέκτραις πύλαις, νποκοῖθδέ ἄθσ Νπιε ἅπᾶουβ 
ΔΟσοΙοϊζεί νυν. τ. ἃ. ᾿ὐγννᾶμπε τυϊγὰ ἀὰ5 ἜΠΟΣ διοῦ 
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γίγας ὅδ᾽ ἄλλος, τοῦ πάρος λελεγμένου 430 
μείζων. ὃ κόμπος δ᾽ οὐ κατ᾽ ἄνϑρωπον 

φρονεῖ, 
πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ κραίνοι τύχη" 

Ἐπνγ. Ῥμῃοΐη. 1568. ΗΙΚ. 651, Βακοῖ. 779 : 5. δυο οθοπ 
ζαῦ. 388. εἴληχεν εὐ νγυγάθ ἀυγοῦ ἀ85 1ω005 Βεϑ(ϊπιμΐ, 
4, ΖζΖὰ Κῦ. 55. 

Ν. 406 ἀΐοβοῦ δπάεγθ (ζυνεϊίθ) Ββοκθ, 818 46. γου- 
ΒΕΙ͂ σξεπαπηΐα σγδίβοσ. γέγαξς πίομύ βουνοῦ! νγερθπ βεῖ- 
ΠΕΓ 1,εἰθοσργδίβθ, 85 νύθσθη βϑῖποῦ ἔυγομίθαγοη ὙΥΠάΝοϊέ, 
5. Ζῃ Ρζοπι. 567. Αδμπ ἢ υυγὰ Ηἱρροπιθάοῃ Εγ. 
Ῥμοΐη. 1929 ζ. γίγαντι γηγενέτᾳ προσόμοιοξ, ὑ2η8 Κ8- 
Ῥᾶποιιβ δε] δύ ἀδ5. Υ. 118 οὐκ ἔλασόον άρεος εἰς 
μάχην φρονῶν σεπᾶπηΐ, ὅδε ̓εποῦ θεκαππίθ, θογ πιΐο, 
5. Ζα Υ. 27. ἄλλος οἵιε Βεὶ Αὐΐχᾶμ]απροπ, γοΥϑὶ, ῬεΥβ. 
7592 ἄλλος δ᾽ ἐκείνου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσε, ΗΙΚ. 
212 Ἑρμῆς δ᾽ ἄλλος, Ἐπ. 6 Τιτανὶς ἄλλη παῖς 
Αϑονος, Ἐπ, 7ὸπ 161] ὅδε πρὸς ϑυμέλας ἄλλος 
ἐρέσόει κύκνος α. ἃ.. δυοῖ ἴῃ Ὑογθίπάυπρ πιϊξ δεύτερος 
πᾷ δπάουπ Ζϑῃϊνυδγέθυπ, 5. Ναυκαπᾶ Ζὰ πὰγ, ΗΙΚ, 872, 
ποζὰ τᾶπ ϑορῆ. ΕἸ. 708 Βοτωτὸς ἄλλος, δέκατον 
ἐκπληρῶν ὄχον ἴάδσοπ Καππ. Ζαννεῖ!επ βίεμξ ἄλλος 
ὝΘΩΠ 68 πὶ δηΖθπ. πῖον ΠΘΠΓ 815 Ζνυγεὶ δἰπά, Ζ2. Β. 
ἮΙΚ. 925 Ζεὺς ἄλλος, ὍΒΟΕρΒ, 07 τάδ᾽ ἄλλα, ϑορῆ. 
ΕἸ. 739 τότ᾽ ἄλλος, ἄλλοϑ᾽ ἅτερος, Χοπορἢ. ΑΠπ8Ὁ. 
Ιν, 8, ῷ ἄλλον ποταμὸν. Ὦυγοι ἄλλος νἱγὰ Πἶθσ 
κ᾿ Τχάομα αἷ5 γίγας Ὀεζοϊομπεί. τοῦ πάρος λελεγ- 
μένου μείξων, ἀκ Τγάειβ πδοὸὴ Ἠοπι. 1. 6. 801 
μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής, νεταὶ. ἀυοἢ 
Θυϊποῖ! απ. ᾿πδεξέ. 85, 7, δίᾳιαβ ἜΠΘΌ, 1, 417. 

Υ. 407 οὐ κατ᾽ ἄνϑρωπον φρονεῖ, 5. ἈΘἰη]ΉΠ65 
Ὀεϊ ΒΙοιηβοϊά. 

Υ, 408 δὲ βρπάογη, νεῦρὶ. Υ. 448, πκραίνοι ΝΜίεἀ, 
(π8ο ΥΥ εἰσὶ πὶ α ἅθου αὐ, ἀοοῦ νοὸπ δπάογου Ηδπα) 
τ. 8ἃ..υ σεν, Ἐράγοῖ, ἀσοοῖ βοιεϊπί ἄθυ ΑοΥ. 9. πίομέ νοῦ- 
Ζυκοιηπιθθ, Ἐππ ἈμηΠΟΝοσ ΜΕ 5 ἰδέ Υ, 681 πύργοις 
ἀπειλεῖ τοῖσδ᾽, ἃ μὴ κραίγοι ϑεός. 8, ὥθεν ἀογρ εἰ- 
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᾿ ϑεοῦ τε γὰρ ϑέλοντος, ἐκπέρσειν πόλιν, 
410 καὶ μὴ ϑέλοντος, φησὶν, οὐδὲ τὴν Διὸς 

ἔριν πέδῳ σχήψασαν ἐκποδὼν σχεϑεῖν, 438 

Φἤθη εῖβα οὔοη Ζῃ Ὗ. 47. Ὑεπη οὐ [6 }]{6. 50 νυῦγάἀα 
ΟΥ' πῖοιιέ νουπιϊβθ. Ζαμὰ] 48 οὐ αἷἱ5 Ῥδγδ]} ε]βίθ! 6 σὰ Υ. 

422 ὅδ ἄεπ Βαπά ρϑβοθυίθθοι τππὰ δρᾶϊευ ἂἃπ βϑϊπϑιη 
Ἶεὐχίρεμ Οτία ἴῃ ἄθπ Ταχύ σοκοιηπιθπη βθυπ Καππ. 8. Ζὰ 
Ὑ. 260. 19εὈτῖσοπβ ἰδέ δὴ τύχη πῖομέ δηχυβίοίβοη, νοΓρΡ]. 
ΞΌΡΗ. Απί. 398 τοῦτο γὰρ τύχη πρινεῖ. 

γ. 409 ἢ, νεγρὶ]. Ἐπ. ΗΚ. 498 ὥμοσεν (Καπα- 
γευς) πόλιν πέρόειν, ϑεοῦ ϑέλοντος, ἦν τε μὴ ϑέλῃ. 
ὕπερθεν τὲ -- καὶ [ὔνγ σὴν --- δίνε 5. σὰ ϑορὶ. Απί. 
829, Μαίῃ. ατγάπιπι. 8. 626, 5. 1276. 800. δυοὸὶ καὶ 
- καὶ Ἐπτ. ΚΥκὶ. 331 κἀν ϑέλῃ, παν μῃ ϑέλῃ, υπὰ 
φιαὲ εἶπα] φεβοίζί, 5, υπίθῃ σὰ ΥὟ. 1053. 80. διοῖι 
εἰ --- εἴτε. 

Υ. 410 ἢ, υπά ἀαΐα ἴῃπ πἰονέ 465 Ζουβ Ζοῦπ, ἀδγ 
80} ἄοπ Βοάδη ρσεΐίδῃγεπ, ἄδνοπ δπύζοσπύ (Ζαγοκ) μα]ύθ. 
τὴν “τὸς ἔριν ΡΓᾶσπαπί [ἂν ἄδη ΒΙ1Ζ ἀθ5 ἄθυβ. ννῖδ 
ἄεν Βεϊβαίζ πέδῳ ὁκήψασαν πεϊσί. ΚΑϑβηΠ με ἢΠηάος 
δῖοι) δᾶθδρ, γ ΓρΊ. πἀπίοη Υ, 455 κόμπον, ἨΪΚ. 5616 
τὰν μελανόξυγ᾽ ἄταν, Ζὰ ϑορῃ. ΕἸ. 1388, Ῥμ]]. 7, 
ἀϊθ 5'δομγοριβίοσ Ζυῦῃη ΑἸοθν]ο5. τὑπὰ βορβοκίαο ἩΠΊΘΥ : 
ϑυθδίαπεῖνα. Νίδη Καππ ὅιοῖ Εππι. 797 1. ὑμεῖς δὰ 
τῇ γῇ τῇδε μὴ βαρὺν κότον ὀπήψησϑε νοτγρὶοϊοιοη. 
ὕΠεῦεγ πέδῳ 5. σὰ Ῥτοπι. 972. ὀπήπτειν δίίου. σοπὶ 
ΝΝΙΘἀουμγθη ἀ65 ΒΙ1ΪΖ65. πέδῳ. σκήψασα Βπᾶεέ δ5'οι 
δυοῖ Ῥτίοπι. 751. {96 0. Υ ἐκποδὼν σχεϑεῖν 5. σὰ Ῥίοπι. 
344, ὕδεον ἐρποδωὼν υὑπὰ ἔπε ποδῶν (Α14.}) χὰ Οβοθρῇ. 
18.ὡ. Βον. ἐμποδῶν, πᾶ, ἐμποδων πιομέ ἅδε]: ἀαΐβ 
πἰοιέ --- Ηἰπάθυπα ἴῃπ ἄδνομ ΔΡἢΠδἰίβ. νϑυὶ. ϑόρ. ΟἹ. 

198 κακὸν δὲ ποῖον ἐμποδὼν --- εἶργε τοῦτ᾽ ἐξει- 
δέναι; 445 ὡς παρὼν σύ γ᾽ ἐμποδὼν ὀχλεῖς. Ὅσθετ 
ὀχεϑεῖν ( 6ονν. δὄχέϑειν) 5. Ζὰ Οβοθρι. 850. ὕθον ἀδ5 
Το ]οπάς ἂν χὰ Ῥίομι. 670, ἅδον ἀϊθ ὅδ0ῃ6 Ἰύυγ. Ῥμιοῖη. 
1181 ἢ, ἐηόμπασε (Καπανεὺς γὼ μηδ᾽ ἂν τὸ σεμνὸν 
πῦρ νιν εἰργάϑειν Διὸς, τὸ μὴ οὐ πατ᾽ ἄκρων 
περγάμων ἑλεῖν πόλιν ; τῶ: ἔυγτ. ΚΥκὶ. 319. 



104 ἘΠΊ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

τὰς δ᾽ ἀστραπάς τε καὶ κεραυνίους βολὰς 
μεσημβρινοῖσι ϑάλπεσι προσηκασεν. 
ἔχει δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον" 

415 φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὡπλισμένη,, 
χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασι πρήδσω πό- 

λιν. 440 

Υ. 4192 ἢ. ρεμέ ἀϊε βᾶς δὺβ ἄδθυ δομᾶπρίσοπ ᾿π 
ἀΐθ ὑπαρμδηρίσα θοῦ, νυῖθ Υ. 698 ἢ ἀπὰ ὀ[ίεγ. ε- 
ραυνίους βολὰς ἄεγ Ῥοηπούβομιᾶσε Υγνία. ἀἷθ σο- 
ὙγοΥἔθηθπ ῬΟΠΠουβο ᾶσο, μεσημβρινοῖσι, Νίεά. (ΥΥ̓ εἰ- 
661} μεσημβρινοῖόσιν, νῖε Ὗ. 428Β. ϑαάλπεόσι, Νίεᾶ. 
ϑάλπεσιν, ντὰβ υἱϑι]οῖομέ δαζυπθβιηθπ ἰδί, ον ἢ] ἴθ π6 5 
Ὀεβίθμθη Καιπ. προσήπκασεν μᾶρα ἴοῃ ἂὺβ Νίβά. βίαίέ 
προσείπασεν αὐΐοεοποπιπθη, 8. ἄς ἀϊαϊθοίο ϑ'ορῃοο! δ. Ρ. 
10. Ῥίεβειθε ὕγκυηάς μδξ ἀπίθη Ὗ. 497 ἐξῃηρπασμένον 
απ ΟΒοορὶι. 626 ἤπκασεν ; δυο ΗΙΚ. 9280 ἰδέ αἷς σε- 
νὐδῃη] οὴθ Ἰμεσατέ ἤκασα (ΒοΡ. εἴκαδσα), 5. 1217 
ἐξηκαόσμένα (Εατη, ἐξεικασμένα). 

Ψ, 414 σῆμα 815 Κ᾽ πηι, 5. οὔοπ Ζζὰ Υ. 569. 
γυμνὸν εἶποπ ἀπρονναβποίεπ,, ντοάυγοῖ ἀἷθ Ὑογδοβίυμς 
ἀεγ θρπογ Βθζθιομποί υἱγὰ : δηϊβερεηρεβούζεέ ἰδ Ὑ, 
448 ἀνὴρ ὁπλίτης, 

Υ, 415 ε58 ἤαπηπιέ Δ δὺ (πᾶ! 10}}} οἷπο Ἐδοκοὶ, ἀυτγοῖι 
ἀϊς Ἠᾶπᾶς ρσεἴεγ σοί (αἴθ ἴππη, ἄθπι Νίδππε δυΐ ἄδπὶ 
ΒΟΒΠάΘ. νοὴ ἄθμπι Ὑογξογεσευ ἷἰπ 416 Ἠβδπάθ σεσεῦεπ 
υυογάθῃ 15). ὈΙθβοῦ ὑπᾷ ἀδγ ἔοϊσεμπάθ Ὕεγ5 ἀἴθηθῃ ΖῸΓ 
Ἐτνκιᾶγυησ νοπ πυρφόρον. Ὄτθετ ἀϊα Θ᾿ θ] οἰδυθγβοιῖο- 
ἀδημοὶέ ἴπ ἀἴθθεπ Ῥεϊάθπ Ὑϑβοη υϑρὶ. Ὗ. 490, 8728, 
890. 604 .ξ, 699 ἢ, ΗἰῸ. 6Α7. Ἃς 7110. 1098 Ὁ. π, ἦς 
δὲ ἀθπὶ ϑίππθ πϑοὸὴ ἐγ γὰρ, 5. σὰ Ργομι. 196. διεὶ 
χερῶν, 85. τὰὙΤ Ὗ, 1156. ὍὮϊδ πϑπῆρεοτα Βεαδαίαπρ: γος 
τηϊ((ε]πύ ἀογ Ηβηάθ, νυϑγρὶ. ΗΚ, 185. ϑόρι. Κοὶ. 470, 
ἈΑπί. 916, 1958, Δίας. Θυδιηπι. 8. 680, 2, Ὁ, ἰδέ ΒΊΟΥ 
Ὡϊομέ ρῬαβδοπᾶ, ωπλεόμέγῃ, 8. ᾿ΑΘΒΠΠΟἢ 65 Ζὰ ,, 494. 

Υ. 416 ἰβ5ὲ χρυσοῖς γράμμασι Ὀαϊνυβ ἄἀε5 ΜΠ εἰς 
οὔδῦ ἀογ τέ ὑπᾷ Ὑγεῖβε. φωνεῖ, πᾶπ! οι γυμνὸς 
ἀγὴρ πυρφόρος, 
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τοιῶδε φωτὶ πέμπε, τίς ξυστή σεται, 
τίς ἄνδρα κομπάξοντα μὴ τρέσας μενεῖ, 

ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

καὶ τῷδε κέρδει κέρδος ἄλλο τίχτεται" 
420 τῶν τοι ματαίων ἀνδράσι φρονημάτων. 

Υ. 417 οομπδίγυϊο ππὰπ πέμπε, τί ξυστήσεταξ 
τοιῶδε φωτὶ, υπὰ πεοίπια πέμπε ργᾶσπαπέ: βϑπάθ Ἠΐη, 
ζὰπὶ δογθ πᾶμη!!οἢ. ὑπὰ δηζαΐίαρσοπ, [δ8 δηΐγαρσθῃ 3 
γοΥΡ]. ϑόρῃ. ΟΙά, 808 ἔ, Φοῖβος --- πέμψασιν ἡμῖν 
εἐντέπεμψεν, διοῖι ἄΔ5. Ζζὰ Ὗ. 2718 υπᾶ χὰ Απί. 16]. 
θὲ Κυπάδομαῖίον οἷθρύ ἄθιπ Ἐσίθοκο5. ἄθη δίῃ. πιοϊνέ 
δ6]ρϑύ ἄθπ αἴθσποι 465. Καρδᾶπθιβ Ζὰ ὈΘβυϊπηπιθη, ΒΟ ΠΟΥ Π 
ἘΥΘΙ ΝΎ ]Πρα δυϊχαίογάεγπη. τές Ἃὺνς ὅστις, 5. σὰ Ῥγοιῃ, 
489. ξυστήσεται, 8. πὰ Ὗ. 491. 

Ὗ, 418 πομπάδοντα, Νίεα. (νοῦ πρϑιοτοῦ Ἠδπί, 
πδοῖὶ Βυί]ογ} ἀπά Ὗεὴ. 2 κπομπάόσαντα, πἷομέ ἅθεὶ. 
ΝΟ Ὑγεῖσοὶ μαὲ Με. κομπάδαντα υμὰ ον ὥθεγ 
ὅαν σγομ ἃπάβγοσ Ἠδπᾶ, 

ΥὟ. 419 δ νοὸπ ἄϊοβοπι Οἰθνυῖπηπ τυῖγὰ ΔηαγοΥ ὅ6- 
ὙνΪΠπ ΠουγοΥρ τδοιύ, ἃ. 1. δυο ἀἸ6 56 Ὺ 815 Καπιρίσβηοβϑθ 
νομὴ ῬοΟΪ ποῖ Κα σθυνοπποπθ Νίαπη νυϊγὰ βομ!θομίθη Ὑοτ- 

᾿ς 4Π61} σοννᾶθγθη. Ὅϊ6 ΕυΠἄγαηρ ἰδέ πὰ Βοϊσοπάθῃ οαύ- 
διαϊίθῃ. φίαὶΣ τῷδε κέρδει ἰδ ἴπ Βοσὰρ αὐ ἄθῃ ἔγάθοΓ 
εὐνυδηπίοῃ  γάοριι ροβαρί, πέρδει ἰδὲ ἀὰ5 Αδδίγασξαπι 
δίαϊίέ 465 (ὐοπογοί!. νυὶθ ἴῃ ἀθὺ θη! τοῆθη δ (6|16. ῬΙΠάδΥ, 
Ῥγίμῃ. 9, 149 πέρδει (ἀεν (ἀθνυϊππδιομ) ὃὲ τέ μάλα 
τοῦτο κερδαλέον τελέϑει; ΑΘμμ]ΙΟΠ65. 5. πὰ 5'δομγορὶ- 
δἴθυ. πίον : Αὐβίγσαοία. ἄλλο δπάθυϑ 815 τπᾶπ δγννγαχίδί, 
ΒΟΒΠπμπ. ΒΟΒ]Θομ, 5. σὰ ΗΚ, 580, τίκτεται τχϊύ οτὸ- 
(βουοσ Οθυν βου 415 ἀδ5 Επαΐυγαμι. 5. Ζὰ Ῥύομ. 171. 

ν. 420 τ, (ἄδπη}) [ὑγνήδιγ 6. (πονγιοιίεπη (ἀϑάδι- 
Κα ἰδέ ἄθῃ Δίθηβομοπ ἀἷθ ζυμσα ὑὐϑῆγο ΑΠροθουπ, 
ἃ. 1. ἄθπη ζὔγννδ!ν . ἀδῖβ δὲ εἷπ ππνουβίδπάϊσον Νίθηβοϊι 
δύ, παί οὐ διυάοσοη ἀυγοῖ βοὶπο ἄσθησα (ἀυτοῇ βοὶπθ 
δΥο 5 ρυθοϊουιβοθοα Ἀθάθη ) ἀθαί οι σὰ ουκθηποη ραρο- 
Ὦρπ, Νῖαιι Καπιι γαὶρ ογσᾶμζοῃ, 8. ζὰ Υ. 79. ἀνδράσε 
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ἡ γλῶσσ᾽ ἀληϑὴς γίνεται κατήγορος. 445 
Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεῖ δρᾷν παρεσκευασμένος 
ϑεοὺς ἀτίξων, κἀπογυμνάξων στόμα 
χαρᾷ ματαίᾳ ϑνητὸς ὧν ἐς οὐρανὸν 

425 πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ κυμαίνοντ᾽ ἔπη" 

ἰδέ ἵπι Θδρεπβαίζε σὰ ϑεουὺς Υ. 493 ρεβασί, νἷθ Αθμη- 
᾿Πομ65 οἵἑ. ΨΥ ΟΠ 6 πιδῃ 65. ἄθπι βίππθ ποῖ [ὃν ἀνδρῶν 
δοβοίζυ Πθἢπηθπ, 850 νυᾶγθ ἀϊε5 ΖΥΥΔΥ 8 5ἴοι πἰοδύ ζα!βοῖι, 
ψευρὶ. ΗἸΚ. 270 ὅπως τόδ᾽ ὑμῖν ἐστιν Ἀργεῖον γένος, 
828 ἢ. ἔνϑεν ἀεξώμενον δώφυτον αἷμα βροτοῖσι 
βάλλει, ΔΕ. 1468 1. ἡ μέγαν οἴποις τοῖόδε δαίμονα 
καὶ βαρύμηνιν αἰνεῖς, ΟΒοΘΡΗ. 125 χέουσα τάσδε 
χέρνιβας βροτοῖς, ϑοριι. ΕἸ. 1066 ὦ χϑονέα βροτοῖόι 
φάμα, Αἰἷἴαὰ5 1966 ἔ, ῬμΙ. 98 ἔ,, Μαί. ἄσδμπι. 8. 
389. υἰ 8.. δῈΓ ἐν ἀδάσγοιι εἰπε υὐνέηται, ὦ ΔΠΠρΈπιοῖπθ 
Ἀδάρ ΠΟΥ ἀπραββοπά. γλῶσσ᾽, Νίεά. (Υεῖρ 6} γλώττ᾽. 
--- κατήγορος (ΒΟ. πεῖξ εἰπίσεη Ηδπαβοιγϊίοη δεδά- 
ὅκαλος, ννὰ5 ΕγκΙᾶγαηρ 150) ΑὨΒΘΡοΣῖπ,. Απζεϊσθυΐη, ἃ ψεγ- 

τ  (Π υῚη 9 γΘΓΕΙ. Ασ. 264 εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα 
σοῦ κατηγορεῖ. 

Υ. 429 Π, ἀγομέ ἃ θ6ὺ κΑβμάρόω, Ζὰ ἢδπάθὶπ Ὀοτοϊΐ, 
815 Οδίίου νϑυδομίθηαθι., ὑπᾷ ξοηάοῦ οὐ. δριηδοπά ἄθῃ 

Νυμα. ποῦ (πότ ομέοῦ ΕἼ θ 815 ΠΕ τα δεη Ηϊπηπιοὶ 
Ζιυπὶ δου ἰδία δυϊῦγαιβοπάθ Ὑγοτγίθ, ἄδπη νογέγαπθ 16, 
ἀαΐ5 ἴδηι ὦ. 5. ν. ἴὔθεθον ἀϊθ Εγράᾶπζαπρσ εἰποὺ Βεάϊη- 
δυῃρϑρδγάκοὶ 5. σὰ ΗΙΚ. 81, Ομοθρῃ. 560, νγυποὶθβέ 
δυοῖ ἅδε δὲ ἱπὶ Νδοιβαύζε τε δυνμ ἰδέ, δρᾷν πα- 
ρεσπευασμένος ἴῃ ΒΕρΥΠ οὐνγδβ Ζὰ Ὀπίου πθἤπιθη, ὙΘΓ6]. 
Ἐπτ. Ηδγακὶ. 691 μη τοῦ μ᾽ ἔρυκε δρᾷν παρξόπευ- 
αὐμένον. Οεἴίξειβ 5οὸ θεαὶ Χεπορβοη. ϑεοὺς ἀτίδων 
Οδηθ 416 Οδίξοῦ Ζζὰ δομίθπ, 50 ἀδίβ οὐ ἄδθεὶ Οεογὶπρ- 
δομδίζιπο ἃἀ6Υ δίζεν Ζὰ δὐκοπηθη ροίοθί. καὶ υπᾶ πᾶ- 
τηθηί! οἷ. ὑπ ὈΕΒΟΠάρΘΓΒ. 5, Ζῃ τοι, 488. Ῥεγρ. 796. 

ἐἀπονυμνάξων στόμα ἄει απ ΔΟπιοηα, δηβίγεπροπᾷ. 
ἐς οὐρανὸν --- Ζηνὲ σοπ Ηϊπιπιθὶ σαπὶ Ζει5, ἀ85 Βε- 
δοπάοεθ πᾶοῃ ἄδθη Αἰ οπθίμουθη., νογρΡ]. ϑορη. Απί, 298 
τέλος γε μέντοι δεῦρ᾽ ἐνίκησεν μολεῖν δοὶ, τὰ Εΐαπι. 
998, δύο! (ὑδο5. 86}, οἷν. 1, 18 δο ἐγίάμο ἰδρῖο οοέανα 
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πέποιϑα δ᾽ αὐτῷ 7 ξὺν δίκῃ τὸν πυρφόρον 450 
ἥξευν κεραυνὸν, οὐδὲν ἐξῃκασμένον 
μεσημβρινοῖσι ϑάλπεσιν τοῖς ἡλίου. 
ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ, κεὶ στόμαργός ἐστ᾽ ἄγαν, 

480 αἴϑων τέτακται λῆμα, Πολυφόντου βία, 

αα φμπὶ νετιέ,), ἃ. ἃ. γεγωνὰ (δον. γεγωνᾷ οἄ. γε- 
γῶνα) Ἰἰαυΐα, 50 ἀδῖβ 5ῖ6 Ζειυβ [οἱοθνέ νϑυπθῆμηθη Κᾶππ. 
κυμαίνοντ᾽ ἔπη δυΐϊπορσοπάθ, 5ίοϊσα, ἀβθογανψῃϊσο 
γγοιίε. 

Ν. 4936 5. ὅθεν δὃὲ ζὰ Ὗ. 429, υπὰ ὕδεοῦ ἄδπ θ)8- 
αἰνυβ Ὀοὶ ἄθῃ ψευθ 5 465. Κοπιπιθπβ σὰ ϑ'ορῃ. Απί. 2956. 
Εἰπθ ἄμηιιοο β6}|6 ἰδὲ Ῥγομι. 558, τὸν πυρφόρον 
κεραυνὸν ἅδῃ ἔϑυογι Βυθπάεη, [ουεγοπί μα! ἑθμάθη, Γουτῖ-- 
δὲ ΟΠ ΠοΥβίγΔ ἢ], νυ ϑόρι. ΚΟ]. 1668 πυρφόρος ϑεοῦ 
κεραυνὸς, Οἱά. 200 πυρφόρων ἀστραπᾶν, 206 τὰς 
πυρφόρους ᾿Δρτέμιδος αἴγλας α. ἃ. 

Ὗ. 427 ἔ, ἰδὲ ἴθ Βοζὺσ δυΐῇ Ὗ. 412 ἢ. ρεβαρί. 
ὕπερον αἷς Εν ἐξῃκασμένον 5. ἀ85610 50. μεόημβρι- 
γοῖόσι, Νίεά. (ΥΥ εἰρ6}) μεόημβρινοῖόσιν, νυἱα Υ, 418. 

Υ. 429 δοῖῦ νύθππ οὐ (Καρϑπθαβ) τππηἄβοῃπο}} δέ 
ΔΙΠΙΖυβ τ, ἀ, 1. νοῆι ΟΥ ο]οἷοἢ ποὺ 50 56 ἢν συοίβρυδῃη ς 
ψορ!. θοῦ στόμαργος ϑὅορι. ΕἸ. 607, Ἐπὰν. Μεά. 5628. 
Ὑ]Θ Ποῖον δῖ: δὰ} νθηπ οὐ (ῬοΪυρΒοηίθβ.) δ}χὰ 
χαπηβίαυ! ( νγογίκαγρ) ἰδέ. Βεῖάθ δπίρερεπροβοίζία Β6- 
ἀευΐυμρσοη Καππ στόμαργος πᾶρεη, ἀἃ 56 βίοι δῖοι ἴῃ 
ἀργὸς πάρῃ, υπὰ Υ. 398 ἀδίγ Ζὰ βρύθοββθι βοβιοϊπύ. 
5. δυσὶ Θοιῦϊ σὰ ἃ. δι. ΥὙΥΟΙ 6 τηᾶπ ἅπάθγπ, 850 Κῦπηΐθ 
πιᾶπ ἃ ὅτύμ᾽ ργὸς 5Βοιγεῖθεπ, ἴσεθον ἀἰς πάσυ- 
ἸΠομ κοῖς ἀθσ Βοζίοϊιιπρ 5. χὰ Αβᾶπι. 1587, Ζα ἀνὴρ 
ἐπ᾿ αὐτῷ --- τέταριται νετρ]. Υ. 487. 

Υ. 430 αἴϑων λῆμα ἔουτγίσ ἃη Νίυ(ἢ, τν]16 Κατ. 
ἈΠε5. 499 λῆμα ἀρκούντως ϑρασυὺς α. ἃ. αἴϑων ἰδὲ 
Ἀάϊ]δοοίνυπι. πίον Ῥαγιοϊρίυμη. 5. ὅορῃ. Αἴὰβ. 2 υπά 
ΒΙοπιοΙἃ σὰ ὦ. 5ι, Πολυφύόντου ( Πολυφόντα Οχῇ. 
υπὰ ΑΙ4.} βέα μοῖρ ιν αβίϊβοι. νυνῖο οἵξ, νϑυρὶ]. Υ, 551, 
ὅδ. ὅ59. 602, 6028, ΟἸοορι. 647. ζὰ ϑορὶι. 
ῬὨΙ, 9514. 
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φερέγγυον φρούρημα προστατηρίας ἀδό᾽ 
᾿Αρτέμιδος εὐνοίαισι, σύν τ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς. 
λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὀλοιϑ᾽ ὃς πόλει μεγάλ᾽ ἐπεύχεται, ἄντ. α. 
435 κεραυνοῦ δέ μιν βέλος ἐπιόχέϑοι, 

πρὶν ἐμὸν ἐσθορεῖν δόμον, πωλιχῶν 460 

Υ, 4351 ἢ, εοἷπθ ζυγνοιυ]αϑεῖσε ύαοῆθ ἄσγομβ ἀδγ 
βομϊζοπάθπ Αὐίθμηῖβ νυοἢ! νυ] οπἀθ Θἰοδϊππαπρθη ὑπὰ πιϊΐ 
ἩϊΠδ δπάθγοσ Οδίίοσ. φρούρημα ΥΥ̓Δομροδέεπ. ἀ. 1. 
ὙΥβομίεγ, ϑομαξζευ, ἀϊα ϑ'δοῃθβ ἐσ ἀϊθ ῬϑΥβοπ.. 5. Ζὶ 
Ῥγοπι. 803, 16 Απίθηγυπρ ἀθὺ Αὐίθπιϊβ βομβοὶπί ὄγί ΠΌΠ 6 π 
ατυπὰ Ζὰ Βᾶθεπ. ὙΥ̓ΔΠγβ μοι ΠΠΙοἢ Παίίε ἀϊθ (αὐτί η σοῦ 
ἄοπι ΕἸ]ἸοκΚέγαίμοσα εἷπ Ηδθσίμαπι ἀπὰ ἰδὲ ἴπ 50. ἔθγῃ 
Βοιμυ ζουϊη ἄθββοῖθεπ. Αδβηοῆ Υ. 147 Η ἐν μάχαισί 
τε μάκαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Ὄγπα πρὸ πόλεως, ἑπτάπυλον 
ἔδος ἐπιῤῥύου, τνετρὶ. Υ. 483 Ε΄, Ὁΐϊ6 Αγέοπιϊβ νυνυσάβ 
ὈΠΊΘΥ ἄἀθπὶ Βοιπᾶπιθη ἘΠΚΙ οἷα σὰ ΠΘθαὶ νεγεῆστέ, πτπᾶ 

Παίίβ 815 50 1088. πδοὸὴ ϑορῃ. Οἱά. 160 ἔ,, ῬΡΙἰαΐδτγοι. 
ΑὐἹβίοια, 90 δυξ ἄθιῃ Νίαγκιθ, πδοὴ Ῥαιβδη. [Χ, 17, 
1 τὑοὸῦ ἄθπι Ῥχγοϊ(ίβοῖθεπ Ποτα οἷπ δ σέμιμη. Ὀϊα5 
δοὨ ο βῦ Ἰ6άοο)Β οἷπ δάθγοβ υοὺ ἄθπι ἘΠοκΚέγαίμογθ πῖομέ 
805. ἀὰ δ οἢ Ῥδ 5 Ζὶ ΤΟ αὶ δἷ5 Οπκαῖα ὑπᾶὰ ᾿5πιοπῖα 

Ζυνοὶ ΗΠ ΡΟΝ ἄπιοῦ Βαίίθ, 5. σὰ ὅόρῃ. Οἱά, 206, ὕεθενς 
ἄεπ ῬΙυτα 5 εὐγοΐαιϊόε ΡΈΡ Ζὰ ΗἸΚ, 478. 

Υ. 438 5. ἅδεγ εἰὐληχότα χὰ Υ͂. 58. 

Υ, 454 νγείομου σερθὴ ἀϊ6α ϑίδάξ σγοβρυαμξ. 
ὕδθεΥ ἄθπ Ῥαίϊνυβ ἄογ ΕΑἰομίαπσ, 5. ἀὰ5 ϑ'δοιγερ βίου 

ἀπίοῦ : Ἰθαύϊνυβ, Ζὰ ϑορίι, Απί, 1958, Νίαεξῃ. ατϑιηπι. 

5. 401. , 

Υ. 495 ἰδέ μὲν πίομε π᾿ Κὲν Ζὰ γϑγυνδπάσϊπ, γοΡ]. 
ΗΙΚ. 968. Ομοθρη. 618. ἔπτη. 651, 5ορ!. Ὑγδοῖι. 588, 
ΑΟΒΠ]|. Βν. 8. 2, τ. ΤΡ, Ταυγ, 1950 υ. ἃ. 

Υ. 456 ΠὶἪ Ῥοτοῦ ἱπ πιρῖη Ηδυβξ εὐ βἰῦγπιε, υπὰ 
πὶ ἀϊς Ἰυποίγδυ!!ομοπ 5᾽ιῖζαε ((ἰομπᾶσῃον.) ἀθεγβοιγοϊίοπ- 
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3". ἑδωλίων ὑπερκύπῳ 

δορί ποτ᾽ ἐκλαπάξαι. 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 

καὶ μὴν τὸν ἐντεῦϑεν λαχόντα πρὸς πύλαις 
440 λέξω" τρίτῳ γὰρ ᾿Ετεόκλῳ τρίτος πάλος 

ἐξ ὑπτίου πήδησεν εὐχάλκου κράνους, 405 
πύλαισι ΪΝηΐτῃσι προσβαλεῖν λόχον. 

ἄοπὶ ϑ'ρβουα 16 65 διιβίεβεσί. πωλικῶν ἑδωλίων, νετρὶ. 
Ομοορῆ. 67 οἴγοντε δ᾽ οὔτι νυμφικῶν ἑδωλίων ἄπος, 
Ῥγοπι. 619 πολεύμεναι ἐδ παρϑενῶνας τοὺς ἐμούς. 
ΥΥ16 πῶλος δέξο Τυαπρίται. Βεάοθυϊοί, 50 μοῖϊβέ πωλιπκὸς 
Ἰαπρίγαυ!οῃ. ὑπερκόπῳ Παΐ τπὰπ 465 δ᾽ ππεβ ὑπ Υ 6γ5- 
πιαίβθϑ ὑύθρϑη δίαίί ὑπεροκόμπῳ τυἱομίϊρ δὰ5 εἶπον Ηαπᾶ- 
ΒΟ ΣΙ δυο ποιηπιθη,. 105 ΥΥογύ ἰδύ ποῖ ἄθπι ἀθηϊναβ 
ψογδιπάθη νος ὑπέροχος, ὑπερτελὴς, ὑπερτενής. Αὐβ 
ΠΟΘΙ βίϊοβ υυϊγᾷ ἀπροίάηγέ 2) (σκοπιὰ) ὑψηλοτάτη τέ 
ἔστι καὶ ὑπερπκοόπτει τὸν οὐραγόν. ὌὍερθεν πρίν -- 
ποτὲ 5. κὰ ΗΚ. 57. 

Υ. 439 καὶ μὴν υπᾶ δ8]]ογάϊηρσβ, Ἰδυυο!, 5, Ζὰ 
Ῥγομι. 946. ἐγντεῦξϑεν Ὠϊογασῖ, ἤεγποι, λαχόντα, 8. 
ζΖὰ Ὗ. ὅδ. 

Υ. 440 τρίτῳ --- τρίτος, 5. σὰ Ῥτοπι. 405. ᾿ἘἘτεό- 
Ἀλῷ, νϑυϑ]. ϑορῃ. ΚΚο]. 1916 ὑπὰ Βίδηϊου Ζζὰ ἃ. δὲ, 

Υ. 441 ἐξ ὑπτίου Ἰράνους αὰ8 ἄδπι ππρϑβοιννθηκ- 
ἴεπ.. Ὀοὶπι ϑ'ομννθηκοπ βοιγᾶρ οὗον γϑυκοῦγο σομδ!έθηθπὶ 
Ἠδσιπθ. ἴὔεῦον αἰ τύ Ζὰ Ἰἰοοϑθπ 5. ϑίδηϊθυ ζὰ ἃ. ϑ6., 
ΒΙοπιβοιὶὰ χὰ Υ. ὅ5., ὑπ8 Ζὰ ϑορι, Αἷὰβ 1274, Τ1Π6θογ 
ἀϊα Αὐβίαββιπρ 465 Απρηιθηΐβ ἰῃ πήδησεν 5. ἰδ Ὑογγθάς 
Ζὰ ϑοριι. Αἴὰβ ῥ. ΧΙ. 

ΟΥ̓͂͵ 442 πύλαισι ἹνΝηΐτῃσι, 5. θετ ἀΐας ΕοΥπι σὰ 
Ῥτομι. 6, ἄθογ ἀϊς σ'ϑδοιιθ ἄθπ οι !δδέ Ζὰ ἔπι. Ῥιιοῖμ. 
4.1.1} ἢ ἀπὸ Νηΐδος τῆς ᾿ἀμφίονος καὶ Νιόβης, ἢ 
ἐπεὺ γνέαταί εἰσιν" ὁ δὲ Φερεκύδης (σοι Ῥαυβαη. ΙΧ, 
8) ἀπὸ Νηΐδος τῆς Ζήϑου ϑυγατρός. 
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ἵππους. δ᾽ ἐν ἀμπυκτῆρσιν ἐμβριμωμένας 
δινεῖ, ϑελούσας πρὸς πύλαις πεπτωκέναι" 

445 φιμοὶ δὲ συρίξουσι βάρβαρον τρόπον, 
μυχτηροκύμποις πνεύμασι. πληρούμενοι. 470 
ἐσχημάτισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ μικρὸν τρόπον, 

Υ. 445 ἢ, ἀϊεα Ἀοϑβα 8θ6Υ (8η βεΐποηῃ ϑ γοϊέννα σ ΘΠ), 
ἀϊθ δὴ ἀθπ Οεβοϊήσεθη. ἰἤγοη ἔὔπνυ! θη δυβίαββοη (πεῖς 
ἴῃ ἀὰ5 Ζεὺρ ἔδῆγθῃ.). ἑἔυμηπιθὶδ δ {(1δπκὲ δ. νυϑὶ! 58 
πος βίθῃθῃ νυ ] ]6π. ᾿πὶ Κύθῖβθ ὑπηῃ6Γ).. νευϊαπρσοπα Ῥεῖ 
ἄεη ὙΠΟγῈπ ἀπροκΚοιηπιθπ Ζὰ 5εγπη, αὠμπυκτῆρες ἀϊα 
Οὐ ϑοθῖνυθ, νγϑοῆα 416 οββθ ἀπηροθοθη, (885 σαηζα Ζευρ, 
ΒΕΞΟΠάοΥβ ἈΡῈῚ αἷς ΒΘ Υηθᾶπάο πἀπᾶὰ Ζᾶρο!, νοῦρὶ. ϑορῆ. 
Κοϊ. 1068 ἢ, υπὰ ϑ'ραδπμοῖῃη Ζὰ ἃ. δί. διγεῖ, 5. ἅδε Ὁ 
ἀἰς β'δοῖθ ϑδίδηϊθυ ζὰὄ ἃ. δι, Ὅεθες ἀἷς γεγθϊπάυπρ 
ΖΥΥΘΙΟΙ Ῥαγ οἰρία . ὑπ ἄθηθη ἀδ5 ἰοἰζίθσε 485 εὐϑβίεγθ 
εὐκιᾶτέ, 5. σὰ ἂρ. 169. πρὸς πύλαις, ΑἸά. υπᾶὰ Β05. 
πρὸς πύλας, ἄοσοι ἰδέ ἄεγ Ῥαίϊνυβ ὑνθρθὴ ἀ65 Ῥεσγίδθοι 
πεπτωπέναιν νογχῦρ!ομοῦ : δυῇ ἀϊα ἜΒογα Ἰοβρεβίῦγζε 
ππὰ Ὀ6Ὶ ἀθηβθ] 6 η ΔΠρΘΚΟΙΏΠΙΘΠ ΖΕ 56 ΎΠ. 

Ὑ. 445 ἀϊες Δίδυϊκοηθα ( Βειβκῦγ 5.) δθϑὺ ἔδπομοῃ 
(ρΡέεϊ θη) δυ ῬδΥθΑ ΟΠ 6 (ας, ΒΟΒΥΘΟΚΠΪΟΒ6.) Ασί, 
φιμοὶ, νευρὶ. ὑπ0. Βι. 341 ὃς εἶχε πώλους τέτταρας 
Φυγηφόρους φιμοῖόσιν αὐλωτοῖόσιν ἐστομωμένας υπᾶ 
ΒΙομιβο!ὰ χὰ ἃ. 5.. τῦεθεν βάρβαρος 5. ξὰ Ῥεῖ5. 6925, 
ἅδε βάρβαρον τρύπον οὔεπ Ζὰ Ὗ. 964, δυοὶ Ηετγοάοί, 
ΥΠ,, 68 πεπλεγμένα τρόπον τινὰ βάρβαρον. 

Υ, 446 πιῖξ πὔξέθυ θγαυβθπάθπ (ἀυτοῆ αἷς Ναξεη- 
Ἰδοῖου ἰδηθπάθη.) Αἰποπιζῦσεπ ( Οοβοῦπδιθα.) δπρσοξα!], 
γεγρ!. Εππι. 868 σάλπιγξ, βροτείου πνεύματος πλη- 
ρουμένη. ἴὕθεθεν ἄεη ϑεαΐνυβ θεῖ πληροῦν 5. Ζὰ ϑορῇ. 
ῬΗΙΠ. 892, δία. ατᾶπι. 8. 359, ἅππ. Αδδη]οῃ 
Ῥεῦξ. 130 ἢ. λέετρα πίμπλαται δακρύμασιν, ἨΙΚ. 
429 ἢ, χρήμασιν ἄτην γεμίξω, 644 ἴ, γεραροῖόσι γε- 
μόντων ϑυμέλαι α. ἃ. Μεά. (Υ̓ εἰρε1}) πνεύμασιν. 

Υ. 447 Ῥεθ]άοτε (θοζοϊομπθε) ἰδὲ ἃΌῸΥ ἀδ5 ϑεμἃ 
Δ πἰοπέ ΚΙοῖπα Αγέ, ἃ. ἱ. ἀδ5 5 μα ᾿ἰϑὸ ΡῈ παϊξ 
εἶποπὶ ογο βγί 56 η., ν᾽ θ γ υβργθομβεπάθη ΑὈΖθίσηθη σεῖς 
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ἀνὴρ δ᾽ ὁπλίτης χλίμακος προσαμβάσεις 
στείχει πρὸς ἐχϑρῶν πύργον, ἐκπέρσαι ὃέ- 

λων᾽ 
450 βοᾷ δὲ Ἢ οὗτος γραμμάτων. ἐν συλλαβαῖς, 

ὡς οὐδ᾽ ἂν ἤρης σφ᾽ ἐκβάλοι πυργωμά- 
τῶν. 47 

καὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τὸν φερέγγυον 
πόλεως ἀπείργειν τῆσδε δούλειον ζυγόν, 

ἷ“ἰονί. οὐ μικρὸν (80 Μοά. Βεὶ ΥΥ͂ εἶς 6] τι, ἃ.. οἷπ ΠΟΙ] 
ἀεν {}κυπάεη ὄμεκρὸν) τρόπον, 5. δὰ Ὗ. 9263. 

Υ. 448 δὲ βοπάογη. 5. Ζι Υ. 408: ἀοοῖΐ ΚἜπη 
ΠΔΠ 65 Διοἢ [γ γοῶρ πϑῆπιθη., 5. Ζὰ Ῥύοιη. 125, νγθηπ 
πᾶ πᾶοῦ τρόπον εοἷηπ Κοίοη βοίζί. Ἀλίμακος προό- 
ἀμβάσεις στείχει πρὸς ἐχϑρῶν πύργον ΕΥ̓ οὐϑβίεϊσε 
Οἴπου Τμοῖίου Θίίθρθ ( ΞΡΓΌ556η) ἃπ' 46 Βοἰπάρ Ναπου, 
5. ΝΜα ἢ. Θταπιπι. 8. 409. 4. Ὁῖ6 δγοτίες πρὸς ἐχϑρῶν 
πύργον 5ἰπᾷ πίομέ βονυοιὶ πιϊξ στείχει [5 τὶ κλίμακος 
προσαμβάσεις σὰ νουθίπάθη, 5. Ζὰ Ρύοπι. 416. Ζᾳα 
κλίμακος προδαμβάσεις (δεν. πρὸς ἀμβάδεις) γετρὶ. 
Ἐπν. Ῥιοῖη. 499 μήτε προσφέρειν πύργοισι πηκπτῶν 
πλιμάκων προσαμβάσεις,, 1180 μακραύχενος Ἀλίμα- 
πος προσαμβάσεις ἔχων ἐχώρει, Βακοῖ. 1911 αἱρέσϑω 
λαβὼν πηκτῶν (πλεκτῶν) πρὸς οἴκων (νἱε! δἰοιέ οἷ- 
κον.}) Ἀλιμάκπων προσαμβάσεις, δυο Τρῃ. Ταῦτ. 97, 
Ῥμοΐη. 751. ἴδεθεονι στείχειν τὰϊὸ ἄθιῃ Αοουδαύίναβ 465 
Οείοβ υπὰ Υύερσεβ νοῦρὶ. Ῥγομ. 710 στεῖχ᾽ ἀνηρότους 
γύας, υγ, Τρ, Ταυγ, 887 ἢ, βάρβαρα φῦλα καὲ 
διόδους ἀγόδους στείχων α. ἃ.., διοῖ σὰ Ῥτοπι, 894, 
ΒοΥβ.. 299, 

Υ. 450 χ᾽ οὗτος νἶῖο ἄοτ Νίαππ δυΐ ἄθπι 50} 1146 
ἄεβ. Καρᾶπειιβ, 5. . 416. γραμμάτων ἐν συλλαβαῖς 
ἴῃ Βυοιδία οηνου ἱπάσππηροθη, ἴπ Ζὰ ΥὟ ὅγίθυη νουθιυπάθπθηῃ 
Βυομδία θη: υϑυῦρὶ. Ὗ, 416 υπμὰ ϑίδηιθυ Ζζὰ ἃ. 5, 

οΟΟΥἜΏ, 4δῶ 5. ὅθεν ἀδθῃ Αὐκοὶ ἱπ τὸν φερέγγυον 
Υ. 190, 200. Οπορριι. ὅθ4 τὸν ἑκέτην, σὰ ϑορᾷ. Απί. 
192, 1041]. 
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ἘΕἘΤΕΟΚΖΗΣ. 

πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τόνδε, σὺν τύχῃ δέ τῷ 
Δδὅ καὶ δὴ πέπεμπτ᾽, οὐ κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων, 

Μεγαρεὺς, Κρίοντος σπέρμα, τοῦ σπαρτῶν 
γένους, 480 

Υ. 454 τοῦ τηδομέθ συ ο}} (ἰοῖ τυτογᾶθ ) βοθοπ οἰποπ 
βοϊομθη βοίοκοη. πέμποιμ᾽ αν ἄδπι ϑ΄ί'ππθ ποὺ ζὺγ 
πέμψω, 5. τῷ Ὗ. 857. τόνδε εοἴπθῃ βοϊοῃθπ, πᾶμ! οι 
φερέγγυον πόλεως ἀπείργειν τῆσδε δούλετον δυγὸν, 
5. Ζὰ Υ. 590. Ζα σὺν τύχῃ τῶ, πιξ εἰπῖσοπι ( σίεπι-- 

6 η} αἸΐοκα, πἰοπέ οἢπο οἰπῖροβ αἸῦοκ, νου]. ΟΒο ρἢ. 
134 δὺν τύχῃ τινὲ, ϑορῃ. ΟΙά. 80 ἐν τύχῃ γέ τῷ. 
σωτῆρι, Αἴα5 858 σὺν τάχει τινὶ, Ἑψσυγ. Τρῃ. Ταῦτ. 89 
τύχῃ τινὲ ἃ. ἃ. Ῥοοῦ Καππ πᾶπ δυοῖ ἀϊα 1μοβατί δὲ 
τῷ, ἃ. 1. δὲ τούτῳ, ὈΠσοη, 5. ζὰ Υ. 567. Αὐοὶ ἀϊα 
ἀλιδιοπρῆς δέ τοι, με δλλιι ὝΘσοη ΔΟΥ δἰίθη ΟἸδϊομμοῖς 
ἀεν Ο-Ἰδυαΐς Καῦπὶ οἷπθ ἐΥΤΣ οϑοντν ΖᾺ ΠΟΠΠΘΗ ᾿ἰδί, οὶοδέ 
εἴηθα συΐοη ϑ'΄ππ. 5. ζὰ Ῥγοῃ. [0235. πὶ σὺν τύχῃ 
δέ τῷ α. 5. νγ». γουθοββοσί ἔὔξθοκίοβ βεῖὶπθ Ἀθάθ βεὶβύ, 
ἀὰ εὖ ἀεΥ ϑεπάυηρ ἀ65 δίοσαγοιβ Γγ ἄθη Αὐροπθ]οΚ 
πἰομύ οἰηρθάθηκ σονύθβθη νγᾶν 3 8. ΑδΒη]]ο 65. ̓ πὶ ὅ΄ζ8οι- 
ΥορΙ βίου πίοι : ϑ'οθπίβοῃα αδρσοηβίᾶπαθ, {ΠΕ θὲγ αἴθ ϑ'δοῃθ 
5. Ζὰ Υ. 266. 

Υ. 455 5. ἅνεν καὶ δη), ἃ. ἱ. ἀθοῖ βοῖοπ, 50 6069 
τηϊςζίοη ἴῃ ἀοΓ Ἀδάρ Ἠθυπιδπη 5 ὙἹΡΕΥ Ὁ. 829. ὕθεσ ἀϊ8 
ἘἸΞῖοπ ἴῃ πέπεμπτ᾽ 5ἰαίξ πέπεμπται σὰ Ῥτοπι. 468. 
οὐ κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων οἴπα Ῥυδῃ]εγεῖ (εὔνναβ Ῥυδῃ- 
Ἰοπάθβ.. οἷπ ϑ' μα τϊξ ρυδηϊθπάθπι ϑ᾿πηθ 146 ἀπά Αὐυΐ- 
Βοῦν Ὁ) ἴῃ ἄθη Ηβδπάδη σὰ Βαϊΐθη. ἴὔεθου ἀϊα Ῥγᾶρπαπίθ 
Βοάουξιηρ 5. Ζὰ Υ. 410. Αδμπ]ϊοῖ Ὑν, 590 οὐ μὴν ᾿ 
ἀκόμπαστοός γ᾽ ἐφίστατα: πύλαις. 

Υ. 456 5. ἅδε ἄθπ δίοσαγοιβ. 800} Δίθποϊκοιβ 
δοπδηπηῦ, Ὑγθί ΟΠ Υ διοἢ ἔν ἼΠΟθαὶ γον δυϊορἕεγέε. 

ἴηάδιη ΟΥΓ δίοῃ. ἱπ αἴθ Ῥγδομθπῃδηϊα βἰὔγζέθ. Ζὰ 500}. 
Απέ. 1987. τοῦ ὁπαρτῶν (Με. πδοὰ Βυέεν τῶν 
δπαρτοῦ, παοὴ ΒιΙοπιβεϊὰ τοῦ ὁπαρτοῦ. πᾶοϊι ΥΥ̓ εἶ66] - 
ΕὈσΘηΐα}|5 τοῦ ὁπαρτοῦ, 806. πιϊξ νοὸπ δπάεσον Ἠδπά 

ἣ 
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ὃς οὔτι μάργων ἱππικῶν φρυαγμάτων 
βρόμον φοβηϑεὶς ἐκ πυλῶν χωρήσεται" 
ἀλλ᾽ ἢ ϑανὼῶν τροφεῖα πληρώσει. χϑονὶ, 

Δἀθ0 ἡ ἢ καὶ δύ᾽ ἄνδρε καὶ πόλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος 
ἑλὼν, λαφύροις δώμα κοσμήσει πατρός. 488 
χόμπαξ᾽ ἐπ᾿ ἄλλῳ, μηδὲ μοι φϑόνει λέγων. 

ἴδον οὔ ἵπ σπαρτοῦ ρεβοίζίοεπι ὧν) γένους Ῥοζοϊοϊμπεξ 
ἀδ5 ἴδηζθ., υϑῦρ]. δίυδργαγθ Ζὰ ϑοόορῃ. Αἰὰβ 190 Βγ.. 
Νίαϊί. αταππι. 8. 521. 6. δυο Χοπορὶ. Απδῦ. ΥἹ], 
95, ὅ. θεοῦ αἷ6 ὁπαρτοὶ 8. Ζὰ Ὗ. 394. ὙΥἹΕΙΙεϊολ 
1δύ τοῦ σπαρτοῦ ἀδ5 δοἢθίο. 

Υ. 457 μώργων, ἱἵπι Νίεα, (Υ εἶδε }}) δβδίθμῃξ νοῦ 
δπάογον Ἠδπᾶ οὐ ρου. ων. 

Υ,. 468 ἐμ πυλῶν χωρήσεταϊ, 8. θεν ἀϊθ ϑ'δοῃθ 
σα 9.1 7ν 

Υν. 469 τροφεῖα πληρώσει χϑονδ, 38. ΑΘΒΠ]1οἾ 68 
Ὅε᾽ ϑίδηϊου ὑπᾶὰ ΒΙοιηῆθια χὰ ἃ. 5... δύοι δ61 γα] Κθ- 
πᾶν Ζὰ τ, ῬΙοῖπ, 45. ὝεΥρ]. υπίεπ Ὗ, 890, 

Υ. 460 δύ᾽ ἄνδρε (εἰπῖρε ἄνδρας), ἄδπ Εέδοκίο8 
ἀπά ἄφῃ Νίαπη δ ἄθθβοπ ϑοθῖ 46, 

Υ. 461 5έθμβέ ἑλὼν ἴπ ζννεὶ Βεἀεουίαπροπ, 468 Τό- 
ἄθῃ5 ὑπὰ ὙΥΘΡΠΟΙΠΙΘΗΒ, ΖῈΡ]οἾΟἢ, υυΐθ ϑορ!ι. δος, 
858 ὡς --- Εὔρυτόν 5᾽ ἕλοι, τήν 5᾽ ὑψίπυργον 
Οἰχαλίαν. 8. οθεη Ζὰ Υ. 909. λαφύροις δῶμα κο- 

᾿ ὅμήσει πατρὸς, 5. ἅθον ἀϊα ϑ'δοιβ σὰ Αρ. ὅθ. 

Υ. 462 πόμπαδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ φγϑμ!α ἂῃ εἴποι 
ΔΠάοΥ 9. σοιθ Ζὰ οἰπθῖη ἃπάθιθῃ ῬΎΔΠΪο ἅθε. 6. 
εὐΖϑ]οπᾶθ Βοίθ ἰδ ρ᾽θίομβδπὶ ἀὰ5 Οὐρὰπ ὑπὰ ἄογ 
Θ ΘΙ νου τοίου ἀθ5 Ῥυδῃ! πάθη βοὶ δύ. Αθῃη! οι Υ, 1032 
τράχυγε. --- μηδέ μοι φϑόνει (κομπαόμάτων) λέγων 
ὉΠ φδηί δ! τἷγ αἷα Ῥγδῃ!ογοίθπ πἰοῃξ νοῦ. νύθπη ἀὰ 

εὐχαί, γΘΥΒΟ υγἾ 6 516. τηῖν πἰομέ, 6Ὶ 5080]. : λέγε 
ἄλλον Ἰομ δδον. καὶ μηδὲν ἀποηρύψῃ μὲ τῶν ἄλ- 
λων ἀλαξογειῶν, 8 
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ΧΟΡΟΣ, 

ἐπεύχομαι δὴ τάδε μὲν εὐτυχεῖν, ἰὼ στρ. β΄. 
πρύμαχ᾽ ἐμῶν δόμων, τοῖσι δὲ δυστυχεῖν. 

Δἀρῦ ὡς δ᾽ ὑπέραυχα βάξουσιν ἐπὶ πτόλει 
μαινομένῳ φρενὶ; τώς νιν 490 

Ζεὺς νεμέτωρ ἐπίδοι. κοταίνων. 

ΑΓΓΕΔΟΣ. ῤ 
τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔχων 

Υ. 463 ἢ. τοῦ νυϑηβομθ πὰπ, ἀδ [5 ἀἴ6 565 (ντ) οἰῦοκ- 
το δου. ὁ ον μοι ἀῖρ ον τηθῖηθ5 Πδιιβθθ. ἴθῆθπ ΔὈΟἵΙ͂ 
Πρ] ΚΊΙΟΝ Ζὰ βαεγπ. δὴ) ἴθμ} ἴῃ Οαπέ. 9, ΑΙά4.. Βοῦ. 
τάδε [ἂν ἡμᾶς, 5. τα ΥΥ. 823, Ῥεῖβ. 1. Ἰσν τῷδε 
85 Αϑπάθγαπρ νύθσθη τοῖοτ, ὠὰ δερθη ἀδ5 δι ίξ. 
ζῶ, ντϑίομαβ ἷθυ οἰπϑυ!θῖσ ἰδ (5. Ζὰ Ῥγοιῃ. 744). υοῖ- 
δίᾶγκέ, ντῖθ οἵξ, αἷἰθ ἀηγεάθ, πἀπᾶ δπίμα!ε ἀϊ6 Αὐυξοταθ- 
ΤΌΠρ ἃΠπ ἄθπ Ὑευίμοιαῖσου. ἄθη ὙΥ̓ΌαΠ5οι Ζὰ ογ θη. 

Υ. 464 ᾿ἰϑδὲ Μίεσατγθυβ Ζὰ γϑυβίθῃθπ., νϑΥρ]. δύο Υ, 
3599 Ε΄ τὕ6θεν αἷΘ Αηγθᾶβθ ΑΡνναβοπάοῦ 5. Ζὰ ἀσ. 89, 
ΟΠΒοορη. 825, ϑόρῃ. Ττδοῖ. 9204, 654, 1969, ΚοΙ. 1561, 
Απί. 331, 1097. τοῖδσε δὲ ἀθῃ Ἐδδιπάθπ, θυ Ῥδΐξίνιβ 
ἰξέ γὸπ ἐπεύχομαι ἀὐμβᾷησὶς (γογρὶ. Αρ. 489. 1590). 
Ὑγ 65. Ὑοθυμι πῖον αἰδοὸ δυΐ ἀορροϊίθ εἶδα Ζυρίθϊος 
οοπβίγαυϊγε ἰδέ. 5. Ζῃ ὟΥ. 9038. 

Υ. 468 Ε΄. ἱεὶ ἀδν ϑ'ππ: Ζθιιβ ΔΕΙ͂ πηῦσα δου εἴθ. 
εἶπα ἴῆγθη Ῥυδῃιίθγοῖθα δπρσϑιηθββθηθ Ὑογρείιπσ γουῆβη- 
δεπ. αἷς --- τωὺὶς ἈΒη οι Κόρη. Αἴαβ 840 ἴ, βάξουσιν 
Βερ. Α΄. ρον. ᾿βάδους΄. Μεά. υπᾶὰ Αταπά, πτόλει, 
δεν. πόλει, Βοῦ. πόλιν. 

Υ. 466 μαινομένῳ, αἴ6 πιοϊξέεπ γκυπάθπ μαϊψο- 
μένῃ. --τ νὲν ἴὰν αὐτοὺς, 5. σὰ Ῥτοιι, 88. 

Υν. 467 Ζεὺς νεμέτωρ ἄετ νεγροϊίεπάς Ζευβ. ἐπσίέ- 
δοῖ τοῦ ἄθῃη ΝΕΡεπθοους ἀογ Βεβίγαξιπηρ. νυῖθ Ὑνγ: 
εἶπ ΠΠοιθα ΠΔΡ6π, σοῦγδθσμοπ, σνογρ]. Ζιι Ῥευβ. 968, 
ΗΚ. 8588, ἀς. 1569, ἔμμη. 499, ὅ99, ϑορῃ. ΚΟΙ. 701. 

Ν. 408 τέταρτος ἄλλος, εκ. τὰ Υ, 406. 
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Ὄγκας ᾿Αϑάνας, ξὺν βοῇ παρίσταται, 
470 ἹἹππομέδοντος σχῆμα καὶ μέγας τύπος" 

ἅλω δὲ πολλὴν, ἀσπίδος κύκλον λέγω, 495 

ν, 409 ἀδ5 ἀον Αἰμαπα Οὐκ (ἄθπι Ἠδοιρέῃυπιθ 
ἀοΥ 56] 06} πῆ ΒΟΥ (ἀυγοἢ ἀδ5 Τω005 δύ! θη) Παροπά. 
θὰ5 Ομπκαΐίβομθ ΠΟΥ μἰοῖ5 ἀυοῖ ἀὰ5 Ορυρίβομα, 5. Ροῦ- 
50η Ζα πγ. ῬΠοῖπ. 1150. ἴσεοθεου. αἀ16 ῬΆ]|15 Οπκα 
85. ΟΡεη Ζὰ Ὗ. 146: ἅδον ἄθῃ ρτᾶσπαπίεαηῃ Οδθρυδυοῖῃ 
465 ἸΝαιπθὴβ ἀοὺ Οὐζίϊῃ 5ίαύέ 1ἢγο5. ΗθΙ]ΠἸσίῃυπι 5. Ζὰ 
Υ. δ64. 

Υ. 410 δαί Ἱππομέδοντος αἴθ χυυοϊίθ ϑυ 06 ἰᾶπρ, 
ὑπη4ἃ ἰδύ νυδηγβομοιπ]οῖ Ἱππομμέδοντος ζΖὰ βΡΥΘΌΒΘη. 
ΔοΒη ΟΝ Ὗ. 829 Παρϑενοπαῖος, ϑορῃ. Βι. ΟἿΥ ἅ4λ- 
“φεσίβοιαν, Ὦδυν. ΚΥΚΙ. 9038 “ιόνυσος, διοὶι γνἱθ!!οἱοπέ 
ϑορὶ. Αἴὰαβ 210 Τελεύταντος. 85. σὰ Ομοθρῆ. 1068, 
διοἢ ἩΘΥΠΙΔΠΠἢ᾽ 5 δἰθπιπι, ἀοοίγ, ᾿ποίγ. Ρ. 44, δίδει. 
Οἴάπιηι. 8. 19 ζὰ Ἐ. ἴὕσεθεν αἷς Τὐιμβομγεϊθαπρ Ἱππο- 
μέδοντος ὄχῆμα 5. ΒΙοπιῆο!ά Ζὰ ἀ. 5(., ὑπ5 Ζὰ ϑορῇ. 
ῬΙΪ. 2923, 954. Ῥευὶρῃγαβύϊβοι βίθμξ δυο Ἱππομέδον- 
τος μέγας τύπος (εἰμῖσε κτύπος) 465 Ηἱρροιπδάοῃ ρστο- 
ἴβο5. αερτγᾶρο:. ργοίβα ΕἼρυΥ, 

Ὗ. ΑΤ71 νοῦ ἄθγ στοίβεη ἨθΙ ἤϑομα ΠΟΙ", 465 50811- 
ἄε5 Κιοΐς πποῖπ’ ἴθ, βοβαπάθνυξθ 10, 815 δ΄ 518 ππηβομννδπρ, 
οὔ νγοης νουρ]οϊοῃῦ Ἠομ. 1Π|δἀ. ΥΙ1, 219, ΧΙ, 488. 
ΧΥΠΙ, 198 φέρων δάπος, ἠὔτε ἘΤΤΗΜ ΤΣ 
ἀδ δ ἄδθηη Πὄγπουποη ιοσίνθα 8. 72. δύ πδῆπη Ζὰ 
Βοίΐπου δπάθρ οἱπἣ ΟΒ114. 8415 οἷπ 'οπδυ- 
τοπύμου. ἅλως πμᾶπρο νυδῃγβ οἰ Π]1οἢ τ ἀλέα (ἀλέα) 
ΘΟΠΠΘΗΥΥ ἄγ Π|6 ΖΒΔΙΏΠ6η., Ὀαάοιυίοῦ εἶπθ Βομπῖρο ΕἼ δ ΟΠ, 

οἴπθῃ βομῃηΐρθη Ἡοῖ, ἀπα υυἱνὰ θθβοπάθΥβ νοη ἀοΥ 6 ΠΠ6, 

αἷθ ὈεΚαππί! 1οἢ) ἴπ ΕὙΟΙΘ ἢ τγαν. ὑπ γοὸπ ἄρῃ Ἠοΐδ ἀθὺ 

ϑοππθ σορυδθ οί, νυῖθ 485 Τμαἰθιηΐβοῃθ ἀχεώ. Ὑογζάρ! οι 
ΔΌΘΥ ἰδ ἀδυιπίου. οἷπθ Κυοϊβίγπιῖρθ βοπηῖρα ΕἸἄο 6. σὰ 
ψευβίθιθη (ἀυοῖ ἀϊθ Ἴ Θππθη ὑνᾶγθη τὰπά, γεγρὶ. ΝΝΙΚαηά. 
ὙΠοΥ. Ὁ. 12 τροχόεόόαν ἅλωνα, αιτὸ ἀδ τὸ χυβί, 
1. 591 δγθδιὴ 6538 ορογίοδί ---- οί βεπηαπὶ χοίαπαδπὶ οὐ 
τηραϊδη) Ρδ.]}1]0 Θχίυμ]άδπη), αὖ 51 μ᾽ αουϊῦ, πὸπ οομοϊδίδξ 
δαᾳιὰ: δυο Αμΐδη. Δίαγοο!]. 24, 2. ἀγοὶβ τηϑαϊθίαβ ἴῃ 

5. τ 
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ἔφριξα, δινήσαντος᾽᾿ οὐκ ἄλλως ἐρῶ. 
ὁ σηματουργὸς δ᾽ οὔτις εὐτελὴς ἄρ᾽ ἦν, 
ὅστις τόδ᾽ ,ἔργον ὥπασε πρὸς ἀσπίδι, 

4[Δοᾶ Τυφών᾽ ἱέντα πυρπνόον διὰ στόμα 

ΒΌΡΙΠπ6 ΘΟΠΒΊΙΓΡῈΠ5 ἐσθγοίξ διηδῖία Αὐροϊτοῖ βουῦξϊ βρϑοῖθπι 
οβίθπαοθαΐξ, υυθξῆδ! "Ὁ 5ἷ6 δαοὶ δῖγος Ὠἰοίβθπ, 5, Βυμηκεπ. 
6Ρ. οὐἷξ. Ρ. 79). 80 ἄδίβ. αἷς Τ]εθεγίγασαπσ δυΐ ἄἀδθπ 
Β0ΒΠ1Π4 τ 50. ΘΠΘΥ σϑβομθηθη Κοηπίθ., ἀοΥ νύθσθῃ βεῖπ6β 
ΟἸαπηζεβ (5. βοῦς σὰ ἃ. δ... ὰπ5 Ζζὰ Ὗ, 89) υπίογ 616 
ΒδΙΙΘ πα ΕἸ Δ ΟΠ θα δεζᾶμις γεῖγα, εθυῖροπβ πᾶπρύ ἀεΥ ἀο- 
οὐδαξίνιι5 ἅλω πολλὴν γῸΠ ἔφριξα 80. ἀπά πολλὴν 
βίεμε Γὰν μεγάλην, νεῖς δίίεσ. αόπίδος κύκλον λέγω 
ἰδέ ΕὐκΙάγυηρ., ἴῃ νγϑοθου λέγω οἵξ 50 βίβιηξδ, θδβοπάθυβ 
θεῖ ΕἸσοηπᾶπιθπ, Ζ. Β. Υ. ὅ91, Ἀξ. 1008, ΟΒΟΘρΗ. 
948. πε. Ηεὶ. 1689 φρουρὰ παρ᾽ ᾿Δκτὴν τεταμένη, 
Αθον λέγω; 5. αϊοκεμπᾶν Ζὰ Επχ. Ῥμοῖη. 994, ΤμοθοῈοΚ 
ζὰ ϑόρῇ. Αἴαβ 6570, περβύὺ ἄβῃ δάαεπά., Μδΐ., Οτδιηπι. 
8. 432, 4, αἃ. ἃ. Ῥοοι πάθῃ κβἴοῆ ὑπίο ἄδπ (88. 
Δηροξ γίεπ Βεἰβρίθίθπ δ 0 ἀἴθβαὺ ϑ'061}|6 ἄμπΠοῆ6. 

Υ. 472 ἱξί δινήσαντος ΔΞοΪαέοσ Οδηϊίνυβ, νυοζα 
αὐτοῦ Ζὰ εγρᾶπζθη ἰδέ. 5. ζὰ ΗΚ. 113. οὐρ ἄλλως 
ἐρῶ πίοι ἃπάθυβ νεθγά᾽ ἴθὴ χάθη, ἃ. 1. ἀδὺ σοπ τη 
δεθγαθομίε Αὐκάγιοκ ἰδέ ἀοὺ σϑομίθ, ἄθῃ ἰοθ πῖομέ πηϊξ 
οἴμοπὶ ΔΠάργη., ἋοΥΓ συἱο τσ. νγᾶγα. Ὑγογάθ γογίδβοῆοῃ 

Κὔηπεη. 80 οὐὖκ ἄλλως λέγω Ἐπτ. εκ. 809, Οτεβέ 
7108, ΒΠ65. 271, Ηδεὶ. 1119, ἘΠεκέν, 1085. ΥΥοΙέα ππᾶπ 
ἐρῶ κ15 Ῥγᾷβεπβ οὔδγ ἴπ Ῥγᾶξοπβθϑάδαξαηρ πϑῆπιοπ (5. Σὰ 
Ῥοῖβ. 985). 50 Κδηπίθ πιᾶπ 65 ὕθογβείζεη: πἰομέ 8 ΠΕ 
(815. 65. νγ ΚΙ οἢ 156), πἰομύ υπὔθουϊεσέ βρύθομα 10. 

Υ. 478 ἄρ᾽ ἦν (απά. ἐἀνηρ) νυᾶῦ 8150. ννᾶὰσ ἄδιη- 
Ὡδοἢ, ΔΓ δον 5. ἄρα ῬοΖίθ ιΐ β'οῦ δι ἀδ5 ἘΕ᾿]ρ 6 πάθ, 
ὙΥΟΖῈ οὔτις εὔτελης ἄρ᾽ ἦν ρἰεϊομδαπι Νδοιβαΐίζ δέ. 
ὕεθεν ἄρ᾽ ἦν συεγρὶ. Ματῃ. αταπιπι. 8. 806, 2. 

Υ. 474 ἄεν ἄϊεβεβ (ξο]σεπᾶςβ) ΥὙΥ εὐὶς πἰηζαίμαξ Ζὰ 
ἄδπι 50 μ}46. ὠπασεν Νίεά. ΟΥ̓ εἰρεὶ). 

Υ. 475 5. ἅδον ἀϊθ Εοστ Τυφῶνα Ζὰ Ῥτομι, 394, 
θεν ἀΐς Κῦγζε ἀ68 ε ἴἰπ ἑέντα σὰ Ομοερ, 148, ὕδθεγ 
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λιγνὺν μέλαιναν, αἰόλην πυρὸς κάσιν" δυὺ 
ὄφεων δὲ πλεκτάναισι περίδρομον κύτος 
προσηδάφισται κοιλογάστορος κύκχλου. 
αὐτὸς δ᾽ ἐπηλάλαξεν, ἔνϑεος δ᾽ [Ἴρεν 

480 βακχᾷ πρὸς ἀλκὴν, Θυιὰς ὧς, φόβον βλέπων. 
τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὺ φυλακτέον" 80 
φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζξεται. 

ἀϊ6 ότι πυρπγόον χὰ Ῥτοι, 919. ὕει διὰ στόμα 
ΟΡοη ζΖὰ Υ. 51. 

Υ. 476 αἰόλην Ὀδννγοριϊονθ. πυρὸς κάσιν, 8. τὰ 
ν. 3958. Τὰ νυἱνὰ ἀδάυγος αδιδοοάνοκε. ἀδ5 ΤΎΡΒΟΙ 
Ἐδιιοσ ὑπὰ Βδυοῖ ΖῈρΊ] ΘΟ τὸ 510} σ6 06. 

Υ. 47Π ἴ, υἱέ ΒΟΒΙδηροπνυπάσππσαπ (πϊύ νϑυβο οι! πη-- 
ϑΌΠΘη ΟΠ ]δηροη.}) 806. ᾿ἰδύ αἴθ ἀαγιπηαυἕοπάθ Ἐλβδαῃρ; 
(Εἰηξαββδαπρ, {ππρορπηρ, ἨἈδπα., ἔτυς) Ὀοϊθρύ ἀ65. ΒΟΙ]-- 
Ῥδιομῖροπ Καοῖβθρ (5011 465). ὕοθογ αἰθ παπάουί ἢ 8π-- 
δεὲη διῇ ἄθρπι Ἠδυρία 465 ΤΎΡΙΟΠ 5. Ζζὰ Ῥιοπι. 3559. 
προδηδάφισται, νεῖρ]. Ὗ, 528 προσμεμηχανημένην 
γόμφοις, υἀπά Ζῃ Υ. 494, Τ106ῦεὲγ κύκλου νετρὶ, Υ. 
ὅ73 κυκλῳ. 

Υ. 479 ἔνϑεος ᾿έρει δορεϊδίετί γοπὴ Αγε5: Μοὰ. 
ΟΥ̓ εἰβε}) ἀπά ΥΥΙ ἴϑη. Ὁ "Ἄρη, πάρτε ἄρην (ΙΕ. ἄριν, 
ΑΙᾷ. ἄρειν, Ἄεπ. ἐρ᾽ ἦν), πἰοιέ ὧδε] : Καπιρθεροϊπύοσέ, 
ΒΟΒΙΔΟΒ ΕΠ δέϊο, 5. χὰ Ῥγοπι. 413, δὲ ἄδμι ϑδίππθ πδοῖὶι 
ψνουθιπάοπά. 5. σὰ Ρύομι. 644. 

Υ. 480 βακχᾷ πρὸς ἀλκὴν οὖ βιὔγπι σὰν ΒΟ] δον, 
ὩΠοθοῦ ἐλ) ἴπ ἀἴοβου Βεάδαίαπο 5. Ὗ. ὅ51, 859, ΗΙΚ,. 
804, Ἡραίῃ σὰ ἃ. 5ί. Οἱ 50 Ῥεὶ ᾿ὐδε τ ΒΝ Θυιὰς, 
δον. ϑυας, ἴπ Ὑγ μι Υ ἘΣΤῚ ᾧ ἱπμμοΥ ΚυΖ ΖὰῈ 56 0Π 
βοβοῖϊπέ, 5. Υ. 817. ΒΙοιιδοια ζὰ α. 5έ. ἢϊ6 ψεογρίοι- 

Ἄοπυπρ θοχίθέ βίοι αυῇ βατχᾷ. ὕξερεν φόβον βλέπων 
5. Ζὰ Ῥγοπι. 958. 

Υ. 489 ϑοβγθοκοπ υυὐἱγὰ πϑιηϊοῖ Βογοϊίβ 8π ἄθιῃ 
ΤΊΠοΥΘ σορυϑηε, ἃ, 1. ΒΟ γθοκοα πᾶπ οι νυῖγὰ θογοὶῦς 
8π ἄο ὙΠογΘ ἀυγοῖ βοΐη Ῥυδιίθη οἰηροῆοίαδί., 5, Ζὰ 
Ῥγοιι 5δ6. 
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ΕΤΈΕΟΚΜΗΣ. 

πρῶτον μὲν Ὄγκχα Παλλὰς, ἥτ᾽ ἀγχίπτολις 
πύλαισι γείτων, «ἀνδρὸς ἐχϑαίφουσ᾽ ὕβοιν 

Δ48δῦ εἴρξει νεοσσῶν ὡς δρἄχοντα δύυσχιμον" 
Ὑπέρβιος ὃξ. κεδνὸς Οἴνοπος τόχος, 510 
ἀνὴρ κατ᾽ ἄνδρα τοῦτον ἡρέθη, ὥέλων 
ἐξιστορῆσαν μοῖραν ἐν χρείᾳ τύχης, 

ν, 4835 πρῶτον, «πᾶ, πρῶτα, νυοῦϑιβ τηδη χτηϊέ 
δτοῖβον ΨΥΔΒΓΒΟΒ οἰ ΠΠΟΒΚ εἰς πρῶτ᾽ ἂν πιδοῆθῃ Κᾶππ., 80 
ἀαΐς ἂν πιϊΐ ἄσπι Τπάϊοδεϊντβ Ἐυξανῖ εἴρξει νουθυπάθῃ 
νἱγὰ, 5. Ἠθηπδπη ἀθ Ρανυίοαία, ἂν φὰρ. 98 ' Αὐοὰ 
νγεϊδοί ἀἰβ Τ,εβατέ εἴρξοι αυῦ ἂν πἴπ. ὕθεθεν πρῶτον 
(πρῶτα) μὲν --- δὲ 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 3880, Ὄγκα Παλλὰς, 
5. Ζ ΟἌΥ. 146. ἤτ᾽ ἀγχίπτολις πύλαισι γείτων κ18 
γρ [6 (48 516) διδαέπμδομθαγιη (150) ἄθπι ΠΟΤῈ ὉΠΐδθυῃ, 
ἥτε, 5. ζὰ Ῥεομ. 1078. ἀγχίπτολις, γΈΓ 6]. ὅ9Ρῃ. Απί, 
970 ἕν᾽ ἐγχίπολις πόλιος "Δρης --- εἶδεν. 

Υ. 484 ἐχϑαίρουσδ᾽, εἰμπῖρε Ὀτκυπᾶάθῃ νγοΐβοπ δαῖ 
ἐχϑραίνουσ᾽ ᾿ὶπ. 5. ἀξ ἀϊαϊδοίο ϑορβοο! 5 Ρ. 14 ἢ 

Υ. 4856 εἴρξει, 5. ξζὰ Υ͂,. 4885. ἘΪηῖσε εὔἴρξοι. 
Νδη εὔρᾶηζε αὐτὸν, ὑπᾶὰ γεγρίεϊομα ἅθευ ἀϊθ Κῦγζε 
ἄρον ει θιοδυπσ Ζὰ Ρεῖβ. 416. ὕδοσ ἀδ5 Β 4 οϑεπ Ζὰ 
Υ. 2738. ὕἅδεν δύόσχιμος Ζὰ Ῥόπν δ88. Μεά. ΟὟ εἶκε}} 
δὐδιενον τϊξ ε θεν σ, ἃ. 1, δύσχειμον, ππᾷ 50 Αἰὰ, 
ἀπά ΒοΡ. 

Υ. 487 ἀνὴρ κατ᾽ ἄνδρα τοῦτον γ᾽ ρέϑη εὐ ννυτᾷς 
815 Νίαππ σϑσϑὴ αἴθβθῃ δίδππ (815 ἀἴθβεβ δΝίαππο 6 6- 
δΘΠΙΏ8ΠΠ) δυξουνυϑη!ῖ, Ὅεγο]. Υ. ἀ99. ἘΠ ἰδ πᾶπ!οἢ 
8Π αἴπθὴ Ζυεϊκαιηρῖ Ζὰ ἄβθηκθη. 5. Ζὰ Υ. 577. {0606Γ 
αἴθ. συπὶ ΤῊ 61] βομοπ σείγοϊϊεπο ἢ] ἀοΓ αροπκαμιρ θυ 
85. Ζὰ Υ. 2606. 

Ὑ. 488 εογἴουβομθη ἀϊ6 Βεβίϊπιπσπρ θεῖ Βοάδνεη! 5 

ἀε5 ΑἸᾶοκΚ5. ἀ. 1. νουβαοῆθη βοὶπ Οαἰᾶοκ Βοὶ εἶπου ὅ8ομο, 
ὙῸ 65 διιΐ αἸᾶοκ δηκὄπιιέ. ἐξιστορῆσαι ντὰβ πειρᾶ- 
ὅϑαι. Ζὰ ἐν χρείᾳ τύχης Καππ τηδη βρῆ. Αἰὰβ 968 
ἐν χρείᾳ δορὸς ψϑ ρ]οἴομοη. 



ἘΠΤΑ͂ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 119 

οὗτ ̓  εἶδος, οὔτε ϑυμὸν, οὔϑ᾽ ὅπλων σχέσιν 
490 μωμητύός. Ἑρμῆς δ᾽ εὐλόγως συνήγαγεν" 

ἐχϑρὸς γὰρ ἀνὴρ ἀνδρὶ, τῷ ξυστήσεται, 516 
ξυνοίσετον δὲ πολεμίους ἐπ᾿ ἀσπίδων 
Ὡεούς" ὃ μὲν γὰρ πυρπνύόον Τυφῶν᾽ ἔχει, 

Ὑ, 489 :πεὲ οὔτ᾽ εἶδος αὐ ἄα5 Υ. 470, οὔτε ϑυ- 
μὸν αὐ ἀδ5 Ὗ, 479 ΗἾ,, οὐδ᾽ ὕπλων ὀχέόσιν ἀπῇ ἀδ5 
ν. ΑἸ. 18, ἄθεον ΗΙρροιπθάοι. ἀηρσοίγίθ θθζοσθη, 1)16 
Ἰμεξαγύ οὐδ᾽ ὅπλων ὄχέσιν εν Βϑδοιιίαπρ. οὔτε 
-- οὔτε --α οὔτε ἰδ ἀννὰγ πᾶιῆρον αἱ5 οὔτε --- οὔτε 
--- οὐδὲ (δυοῖν πἰοινε, ποοῖ ἃ00}}), Ἰοὐχίογοα ἀΡθῸῚ πἰομύ 
ΤΑ 5 οι. 

Ὗ. 490 Ἠδετγπιος (εἶπ οἱ ] πο 5 ΤΠπροίδηγ, εἷπ 
δ᾽ ἸΠἸ πο 5 Ζυδβαιηπιοπίγοθη ἀον {Πππο(ἄπαθ.. οἷπο οἰ ὕοκ- 
Ποῖος Ἐσρυηρ) ἈΡΟΥ δύ αἴθ νυ! θυ ορὸ (πὸ σαΐθηι 
Οτυπᾶθ. ρᾶββοηα.}) Ζιβδιιηοπροί γί (πϊ0 οἰμαπάθγ Ζὰ 
κΚἀπιρίοηῃ. Ὀδβίϊπιπι.). ἨἩθυπιοα νυυγᾶθ ὈΟ απ] ]οῖ 815 
Ὑο οῖθοσ ἀπουνγαγίθίοη ΟἸὔοκορ ἀπὰ Οἰοπρθη5 δηρθ56- 
Βοη πα Ἰοϊζοῦ ἀποῖ ΤιΘθθπάθ, 5. Ζὰ Ομοθρὴ. ὅ78, ἔυπι, 
90. ϑορῇ. ῬΙῚ], 133. 

Υ. 491 ᾿ἰοϊμα ἰδ πᾶς ἄρον Νίδμπη ἄοπὶ Δίδηπο, 

ν1ὺ ἄθπι ΕΥ̓ Ζιιβαιηπιθπίγοίοη νυϊγὰ (θοῖάθ Καὶ ἀπ ρ Ιου πᾶπι- 
᾿ἰοῦ οἰπᾶ οἰπαπᾷθν Ἐοϊπα..). οὐνὴρ αὶ [ἴον ἃ ἰδηρ, 8. 
Ὁ ΠΟΘΡΗ. 7921, ἥυῃ. 117... 5810, 67. 757. 46 ἀϊαϊὶ, 
ΘΟΡΟΟΙ 5. Ρ. 46 ἢν α. ἃ. ἴπερον. ἀἴθ νου ᾶπρσογυπρ ἴῃ 
τΩΘΠβΌμΘ ας ὑπα ἀπδρὰβ  5ο 6 ῃ γουβθη ΒΕ. Ζὰ Ῥεθηι, 99, 
τῷ [ἴὺγν ᾧ, νὶθ οἵί. Εδν τούτῳ Κἂπῃ 65. πῖομύ δόποιι- 
τπθ ἢ νγογάθη, ξυστήσεται ἷπ [οἰ ἀΠΠ μον Βεαθαυίαπρ ννῖθ 
ν. 417. 654. 

Υ. 4992 υεἰξθυΐηροη ἃΡθὺ ννεγάθη Ὀοϊάθ αὐ ἄθῃ 
ΒΟΒΠΠἄοη Γοϊπά!ο6 δύξευ (06 ν ἀιοἢ ἀἴ6 Οὐδίίογ. ἀρ 
εἴθ δυΐ ἴπγοη ϑΘΒ]άθη γεϊὰ ἴπ ἄθπῃ Καιιρί Ὀχίηροθη νύοῖ- 

ἄδθῃ. 5ἰπὰ οἰπαπάθι Ἐΐθἰη46). 

Υ. 498 5. νον. γὰρ ἵπ χυνεὶ αὐ οἰπαπᾶθγ [Ὁ] σθη- 
ἄοῃ ϑᾶϊζοπ χὰ Ῥτγοιν. 182, ὕες Τυφῶνα ἄδ5. πὰ Υ. 
ὃδ4. πυρπνοον 510}10 ἀθπ ΤΎρθοη αἱβ Καιπρίεπα ἄδν, 
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ὙὙπερβίῳ δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπ᾿ ἀόπίδος 
405 σταδαῖος ἧσται, διὰ “χερὸς βέλος φλέγων, 

κοὔπω τις εἶδε Ζῆνά που νικώμενον. 690 
τοιάδε μέντοι προσφίλεια δαιμόνων. 

4. Ῥγοπι. 3570 ΄.. ἀπά ἅδε ἄεη Καπιρῇ ἄβββείθεπ τηϊΐ 
ἄφθυβ ἀδ5. Υ. 884 ἢ, 

Υ. 494 ἢ ἄεπι Ηνυρεγθῖοβ ΔΡῸΥ ἰδέ αίεσ Ζευβ 
δ ἀὰ8 ϑοθὰ βίθββοπά σεοβοίζές ἄυσγοβΒ αἰ Ἠδπᾶ ἐἀδ8 
(αβομοῖβ (ἀδῃ Ποππουβίγα ἢ!) ἢδπιπηθη ἰαββοπά. σταδαῖος 
δίθῃεπά, αἷἱβ Καιηρίεπαθυ πᾶπ!ος. το 65 Θ θη α}}5 
ΔΌΡΘὈΠἀθέ νυγάθ, 85. δυοὴ Ζὰ ΡαγΞ. 286. ἧσται ετ 
ἰδ σεβείζύί ννυοσάθπ, Ὀδθβπάθί βἴοῆ. ὃ. νσὰ ἀδ5 Υύοτέ 
ΟΠ Τοπιροίη Ὁ. ἃ. σοῦγαθπομέ, ϑι᾽ιΖομα ἀαγρσοβίθξ ἀατῖ 
ΣηΔη δ'οῆ ἄθῃ Ζϑιβ πίοῆῦ ἄθηκοη. Αθῃη!οῖα Αὐδαάγίοκθο 
δ'ηά Υ, 41ὅ ὡὡπλισμένη, 414 ὥπασε, 418 προδηδά- 
φιόται, δ02 τυχῶν, 98 προσμεμηχανημένην», 02ὅ 
προσμεμηχανημένον ἃ. ἃ. ἴὔεθες δεα χερὸς 5. ζὰ Υ. 
11ὅ, ὕὥρεγ βέλος σὰ Υ. 2357, ὕει βέλος φλέγων 
(εἰπῖρο φέρων υπᾶ ἔχων) γνεγρὶ. ϑοόορῃ. Αἰἷαβ 679 φέγ- 
γος φλέγειν ; 80 λάμπειν α. ἃ.. 5. Ζὰ ἀρ. 752. 

Υ. 496 υὑπὰ ποοὶ πἴ6 βδὴ οἴποὺ ἄθηῃ Ζϑιβ ᾿γραπᾶνγο 
δεβιορσέ, ἃ. ᾿. ὑπὰ δυο ἀΐδδιμαὶ ἢδοιιδό νγδῃγβοβϑίη! οἢ 
815. ϑίεροσ, θεῦ δ΄᾽πη δέ: ἀογ Καπιρίοεπα ἀδτρεβέβ!θ 
Ζουβ ᾿ἰξέ 806 Υ σον ῖβ πος 818 οἷπ Ὀεβίοσέ Ὑγογάθμαθῦ 
ΔΙΗΖΊΒΘΗΘΠ, ἀβ ο΄ ΠΙΓροπ5. 815 ΒΟ] ΠΟΥ Θβομοΐπέ, τὑγθππ 
ΤΠ 68 δοῃβ. ἄξθ ΒιΙ46 βεϊ δύ πιοῆέ δπβθῆθπη Κᾶπῃη. 
ὕεθει ἀΐϊθο εγᾶπάοσππσ ἀθὺ (Οὐοπβίγιοξοπ 5. Ζὰ Υ͂. 
418, εἶδε, Οαπί, 1 ὑυπά ΒοΡ. οἶδε, Νεἀ. (ΥΥεἶσε}}) 
εἶδεν. 

Υ, 491] νοῦ ἄεγ Ατέ αἶβϑο ἰδέ ἀἰα Ζιυδίσπυησ ἄρον 
(οίίεγ, ἀ. ἱ. νοῃ ἀογ τί ([οἰπάβξθσ}) αἰ5οὸ βἰπά αἷς 
ΟΠ ἄφῃ Ὀοϊάθῃ ΟἝρποῖῃ Ζὰ ἰἤγθη 5οναίΐζρδέξζουπ δνυβἢ!- 
θη Αδέξεν. μέντοι ἴαίξί ἀἀ5 γον που σεμεπάθ ΖΙιΙΞΔΙΉΤΆΘΠ, 
νεγσὶ. ἂς. 692 τοτῶνδε μέντοι πημάτων σεσαγμένων, 
Θόρ. Απέ. 918 τοτῶδε. μέντοι δ᾽ ἐκπροτιμήδασ᾽ ἐγὼ 
νόμῳ, Κρέοντι ταῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἁμαρτάνειν α, ἃ. --- 
προόσφίλεια, οἰκείωσις ὅ.}ο!. 
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πρὸς τῶν κρατούντων δ᾽ ἐσμὲν, οἱ δ᾽ ἡό- 
σωμένων, 

εἶ Ζεύς γε Τυφῶ καρτερώτερος μάχῃ, 

Υν. 498 {ἴἰ Πηάοδηῃ 5[ον ἴῃ ἄθη Ὀτγκυπάρη πιομξ ἱπ 
ουβοθ πη Προ, 9) 16 δυΐϊσοποιηπιθπθ ΟΥάπαπρ ἰδέ ἀϊθ 
ἘΓΒΡΓὔΠΡΊΟΠ6 ἵπι Νῖοα, (ὙΥεἶρθ!}). ντοάυγοι ΓΟ] σθπάοχ 
Θῖηπ δηΐβίοῃῃξ: ννῦῖνγ ΠΑ ίΘπ 65 θυ τἱΐ ἄθη ΚΙΘρΌ πάθη) 
ἀϊθ ἃπάρθιπ χὐἱύ Βορϊθσίεπ. (ὰ Ζϑιβ υγθηϊρβίθηβ ἄθη 
ΤΥρδομ ὕθουίθσοη ἴπὶ Καπιρίθ9 ὑπά οΥΓ᾽ ἄδθπι Η ΡΟ Ιο5 
ΠδῸ Αὐδδᾶρο (65 ΞἸΠΠΌ1465. ΟοΡ ἄβγοπάθ5. εἰπ- 
ἰχεῖθθπ Ζὰ νυ! θη 50 νοη Νίθηβομθη 815 υυἹἀουβίθῃθη- 
ἤδη (ἀδῖ5 ΟΥΓ διῇ}; ἀϊοβα ὙΥ εἶδα, ἀυγοῦ γβο α σιπηρ τηϊΐ 
ἄδιι ΒΙ1Ζο πϑι τοι. υυἹἀουβίγε θη δίθηβομοπ πο 66- 
Ὀύμν Ὀδϑίγαξομ νυθτ 6), εἷπ θυ μα! θη ἀ6υ Ζθὰ5 νὙγ0}}} ννογάθη 
τηὔοπέο, 815 (48 67) δαΐ ἄδπι σ᾽ 46. ὈΘἤπά οι. Υ, 501 
Θηθ δ} 1ῃ ΔΟΠπᾶπρίρον οάς ἀϊθ Τηβομτ ἀ65 50 }11468. 
ὕσξθεν πράσσειν τινά τὸ 5. σὰ ἀρ. 1.648, ὕδνον ἀΐθ 
ἀδτῖσοη ἘΠ Ζϑιμβοϊίθῃ ἀπίθη, Ὀΐθθα Οτάπαπηρ ἰδ σοὸπ 
τοιοῦ Ἠδπηα ἀυγοῖι ἀϊθ νοτσοβθίζίθῃ Βυομβίαθθη 9, 7. 
ἃ. ὃ. ἴῃ ἀἴ6 ροννδημ!ομα (Υ. 501. 499, 500, 502} 

ψουνυδπάθ] νογάθη ὑπ 8580 'ἴπ 4186 πιοϊδίθση ὕὐγκυπαθη 
ὕδεγρεσαησθη, Ὑγᾶγο ἀΐθβ ἀϊθ ἀομύθ, 50 νγᾶγα ἄγ ϑ51ππ, 
πδομάθῃι εζροός γε, ποῖ εἶσ! σὸπ ἃπάργοσ Ηδπά ἱπ 
εἰκὸς δὲ νογᾶπάογί ὑπὰ 5οὸ ἴπ αἷς ἄδτισοπ Ὀγκυπάεη 
ΘΟ ΚΟΠΊΠΘΠ ὙΥΔΙ : ὙΠ ΠΔΙίθη 68 ΔΌΘΥ πὶ ἄθη β᾽θρθπάθῃ, 
ἦθηθ χΐύ Βοβϊθρέοη, ὑπ νυδῃγβοβοίη 0} δῦ 65. (4658). 
ἀαῖς. βο]οο5 (ἰδβοῃτοῖς βάθη ννογάθῃ ἀ186 δίοἢ επίρεροπ- 
δίθοπάθῃ δίβηποῦ. σγοπὴ (484) Ζθυβ νγθηϊρϑύθηβ ἄθιὴ 
Τυρίοη ἄδϑυθσθη ἱπὶ Κατηρῖο (150), ἀπὰ (67) ἄοπι Ἠγ- 
ῬΘΥΌΪο5, παοῖὶ Αὐδθᾶσθ 465 ΞῚΠΠΌ114165, οἷπ γούξζθπαθυ Ζθυβ 
ὙΥΟΪΙ ννασάοπ τηδομίθ 85 αι ἄθη ϑ'οθ 46 ὈΘἤπα!τοὶι. 
Ὅϊοβο ϑᾶξζα 5ἰπᾶ πίομέ βέγεπο Ἰορίβοι σϑογάποξ, νἱϑ πῃ ῦ 

Ἶ πὶ βέθη αἴθ ὕουβ ἴῃ [ο]σοηάογ Ογάπαυπρ βίθῃβῃ : 

πρὸς τῶν κρατούντων δ᾽ ἐσμὲν, οἱ δ᾽ ἡσσωμένων, 
εἰ Ζεύς γε Τυφῶ παρτερώτερος μάχῃ" 
᾿ὐρ δὲ πράξειν ἄνδρας ὧδ᾽ ἀντιόστάτας, 
ἵπερβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ δήματος 
σωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζεὺς ἐπ᾿ ἀσπίδος τυχών. 
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900 Ὑπερβίῳ τε πρὸς “λόγον τοῦ “σήματος, 828 
εἶχός γε πράξαν, ἄνδρας ὧδ᾽ ἀντιστάτας, 

Ὁπὰ 50 βέβιοη 56 ἴπ Ἀδσσ. ἃ ὑπὰ Β, υνἱθυνοὶὶ υἱἹϑ! οἱοιέ 
Ὀ]ο5 ἄυγοῦ ἀδβ Ὑϑύβθιθη ἀοὺ ΑὈΒΟΒΓΘΙθΟΓ. αἴθ νγθρθη 
εν ρἰεϊομοπ Απέδβηρο ἀοὺ Ὕεγβα εἰκὸς υὑπά εἰ ἄδπ τεϊΐ 
εἰκὸς δπΐαπροπᾶθη εγβ ἀθεγβᾶμοπ πᾶ ἴῃπ ἄδηπ., τπὶ 
ἄθπ ἘΘΉΪΟΥ οἰ πὶρϑυιηδίβθη υυϊθάθυ σὰ ΖῸ τμδοῆθῃ., πϑοὶι- 
βοίζίεπ. 165 βοῃοὶπέ δ (δὺ 1π ἴθπθη Ηδπαβοιγι θη 
Θη Βα ίθηθη Τοβατί εὖ Ζεύς τὲ ΒΘΥΟυΖ θη θ πη. υνθίοδα 
Ῥ6Ὶ ἴδεποσ ϑέαει!! απο ἀοΥΓ Ὕαγβθ πῖοθύ βίαι πάθῃ Κϑππ. 

ἸΝΠηπις τπᾶπ Ἰδοῦ 8η. Αἰβοιυ]οβ Πα 6 νυ γΚΊ ΟΝ ἀϊα Ὑε 58 
ἵπ ἀοΥ Ἐδοὶσα σοβοθυῖθθθπ.. τὶ βἷθ ἴθπθ Ὀοϊάθη {}τκυη- 
ἄθπ Βαῦθη.. ἀπά 5ομγοῖϊθέ ᾿πδῃ εἰ Ζεύς γὲ, 80 ἰδύ ννδ- 
ΠΙΡΟΥ ἄδρορθῃ Ζὶ ΟΥ̓ ΠΌΠΟΙ 9 ΠῸΣ τηΐβϑθα 16 Ζυγοὶ ἰθἰζίεπ 
Ὕε θα 50 ἀδογβοίζίέ νυθγάθη: ἀπὰ Ζυυασ τηδοπίς θη Ηγ- 
ῬΘΥΌΙΟΒ. πδοὴ Αὐββδαρ ἀθ5 ΘΙ ΠΗΡΙΠ465. οἷπ Ἀθίου νυθγάθῃ 
ὙΥΟΙΙ ει 85 δυξ ἄθι ϑ'οθ] 46. Ῥεβπάϊ!οἢ, 9εθοῖ τὲ ἱπ 
ἋοΥΓ Βεάἀρυίπησ πὰ ΖνΥ 8 Γ 8. Ζὰᾷ Ῥγομ. 908. ὙΥ1] 
τᾶ αἶα φσονυδθη! τοῦθ ἴῃ ἀογ Νίθηγζδ! ἄἀον ὔγκυπάθπ 
βίον βπάθεπαβ Ὑεγείοϊσε θεϊθοξαι θη ὑπὰ νου πεϊάϊροπ, 
50 ννῦγαθπ π΄ ἀουβθίθοη αἰθ ο᾽οἰομϑυίσοη ϑᾷίζε ἀυγοῖ 
εἶπα ἀγὸό Αὐἰγδοίΐοη ὑπὰ ἨἩγυρθγθαΐοπ πορθμ οἰπαπαάθι 
δοβίθ!!ε βουπ, βίαι ἀδίβ Ἰθάθσ ογάογβαίς Ζὰ βϑίπριη 
ἸΝδοϊβαίζε μᾶζίε σϑβοίζί νυθγάθῃ 50]16ῃ, ΑδβηΠ Ομ ο5 Βη- 
ἀεί 5. χαννθῖϊοι, Ζ. Β, ϑόρι. σδοι, 85 ἡνίκ᾽ 
ἢ δεσώόμεϑα, ) πίπτομεν, ὁδοῦ πατρὸς ἐξολωλότος, 
κείνου βίον δώσαντοξ, ντοβοϊθβέ Ῥιᾶπ Θθ θη 815 Απδίο 5 
ξ5ποιηπιθπ ᾿εαΐ: Απί, [168 ἴ, τύχη ,7ὰρ ὀρϑοῖ, γιαὶ 
τύχη ἐτραρδ α βπ τὸν εὐτυχοῦντα τόν τὲ δυστυχοῦντ᾽ 
ἀεὶ, Χομπορη. ἀπᾶρ. ΠῚ. ὅ, 15 ἢ δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ 
ΣΞΣοῦσά τε καὶ ἜΑΣΟΝ φέροι, ἔνϑα ϑερίξδειν (πὰ 
ἘΚΡαίδπα) καὶ ἐαρίξειν (Ζα ϑ0.54) λέγεται βασιλεὺς, 
ΔῸῸ ΒΒ ἀπίοη Υ, 797 ἢ 960 ο΄ πρός τινος εἶναι δυΐ 
εἰπεβ ϑϑϊίθ βούῃ νϑῦρὶ. ἤομπ. Θά. ΥἹ. 907, ΧΙΥ͂, 57, 
Ἡδετγοὐοί. 1. 194, Ἠριμᾶπη 5 ρον Ρ. 659 ἃ. ἃ, Ὁϊ6 
ῬΊαταΙς τῶν πρατούντων υπᾷ ἠσόδωμένων, ννοτυπίοῦ 
ἄδι5 ὑπ ΤΎΡΠΟΠ Ζὰ νϑγβίθιθη δἰπᾶ. βδίθμθη αἰ  ουΊβο 
βίατ( ἀδὺ ϑ'πρυϊατθ, 5. ἐδ ϑ'δοιγορ βίου πίον : ΡΊυΓΆ 15. 
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σωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζεὺς ἐπ᾽ ἀσπίδος τυχών. 

ΧΟΡΟΣ. 

πέποιϑα τὸν Ζιὸς ἀντίτυπον ἔχοντα ἀντ. β΄. 

ὕ εν ἄθῃ οἰπιηδὶ ροβοίζίθπ ΑὐΕἶκοὶ 5, χὰ Ῥοῖβ, 8659, 
Αρ, 9515. 429.,. ΟΒοορῃ. 680. Ναί. δ διππι. 8. 268, 
Αππι. 1, ἄρον ἀὰ5. ἴΐὰ Οἰδροπβαύζα διιβρθίδββθηθ Ῥγοπο- 
πιθη ἡμεῖς σὰ ἀς. 1480. γὲ παοὶι εὐρεὸς μού ἄθῃη Β6- 
δι νοι εἴρος Πουνου : [ἴθϑὲ ππϑη 061 θ6ὶ ΒΙΠσαηρ ἀδν 
δον μη] ἤθη Νευβίοισο δὲ, 50 γϑὶῃ 65. 8. 8. Ζὰ ῬΥΌΙ,, 
044. ἀντιστάτας, ἀπά. ἀντηρέταξ. --τ εἰ πίοι ἄοπι 
ΘΠ6. ΠΟΙ {ὑτ: ἄἀᾶ, νυβϑῖ]. 5. ζὰ Ῥτοιι, 3545. υπά ἰδέ 
ἔπη οὐβίθσθη ΟἸ1θ46. οὔπο ΗΠ βνουθυμι σοβοίζῃ, υνῖθ οἵϊ, 
πη χυγεϊίθῃ ΘἸϊθάθ θοῦ πὶ ὧν ἀπά ἄοιῃ Ορίαίϊνιι5. 5. 
ῴὰ ἀρ. 908. εἰ Ζεύς γὲ 06 ἴθ δὰ Νίβα, ἃ. ἃ. βίαξ 
εἶ Ζεύς τε δυϊροποιπηπιθην ΟὈνΟΩ] τὲ νϑυε οι αϊσύ νγογάθῃ 
Κϑηπ, 5. Ζὰ Ῥίοιῃι. 49. πρὸς λόγον τοῦ σήματος ποῖ 
Αὐυβδᾶρα 465 Θ᾽ πη} Ἃ05. ἀ65. δυΐ ἄθπὶ 0146 465 Ηνγ- 
Ῥουρῖοα ΔΟρΘὈϊἀθίοπ ἄθυβ. Βιθηῦ πὰρ Υ, 8601 πῖομδέ 
δἰ5 ἄδθῃ [πμᾶ]0 ἀδγ Αὐΐβοιεῖε πα, βοπάθγῃ ὈΠΠσῸ χπᾶπ 

ἀἷθ σον μμ] 06. οὐον ἀἷθ αἀνιτἰ6 Αγ Ἃ6Υ Ὑογβίοισθ, 50 
ΤῊῸ 5 τππΔ πὶ 5Ἷ0 ἢ} ἄθηκθη, ἀδ[5 δυῦ ἄθπι βΟΏΠ46 Ζεὺς σωτήρ 
εἶμι ΟὝΟΥ οὔνγαβ ΑθμπΊΙΟ65. σίαπά. Ἀπὸ δῦ δπάργη 
ΟΠ άθη. νγᾶύθη ΑἸ βου θη, νουρὶ, Ὗ. 416, 4580, 698 
ΕἾ, γένοιτ᾽ ὧν, εἰπῖὶρα γένοιτο, ντὰβ υἱδ]οῖομε Αϑπάθ- 
Τυηρ ἰδέ, ὕπερον τυγχάνειν ἴῃ ἄογ Βοάθαξιηρ: βοῇ 
Βεῖπάθη, βθυπ., οἷἶἰπθ Ῥανγθοϊρί ιη, 85, Ζὰ ϑορι, Απί, 
484. Μίαϊῃ. ατἴάμπ. ὃ. δ8. δ, Αππιι 1: δυοὴ 
Αραμ, 9510. 

Υν. 08 {ΠῚ τοῦ νογίγαπθ, ἀαΐβ ἄθὺ ἀθ5. ζθιβ Οοσποῦ 
Πα θοπάθ ππἤγθιπα! !οἢ αὐ ἄθιῃ 0 ῃ 1146 (4815 ΗΙρροπιβάοῃ, 
νγ σμον (65 ἄθυ (ἀοσποὺ 815. πῃ γϑι]Π]οἤ θη. π᾿ βϑὶποῦ 
ρου πα τομθη (ἰοβία!θ, δὰ ἄθαθ Θ'ΘμΠ46 Γἀγ}). ἀθ5 
᾿υνἀοπθρυοββθηθη (ἀθϑία! τ, οἷπ (οὐ μοι θη νουμα[σίε5. Β|ἃ 

. ἀπᾷ έν ΠΟ. ἄθη ἰδπρ!οθοπάθῃ (δέζοτῃ νοῦ ἄθπὶ 

ὝΠοΥο ἀθη Κορῖ βοπάθῃ νυουάθ (ἀπὸ ἄοι Οὐίίογῃ 66- 
πυρίμαπηρ δι ροῦοη. τηϊί βοΐποιῃ Κορίε Βα βθη. νυθγᾶθ), 
πέποιϑα, Ἀ0Ρ. πέποιϑα δή. --α ἔχοντα ᾿αῦς Ἰ0ἢ Φννᾶῦ 
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ἄφιλον ἐν σάκει, τοῦ χϑονίου δέμας, 
ὅ0ῦ δαίμοσιν ἐχϑρὸν εἴκασμα βροτοῖσί τε, 

δαροβίοισι ἁεοῖσι 680 
πρόσϑϑ πυλᾶν κεφαλὰν ἰάψειν. 

ΑΓΓΕΜΖΟΣ. 

οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω, 
σέμπταισι προσταχϑέντα Βοῤῥέαις πύλαις, 

ἀπνεγᾶπαογί ροίδββοπ, ἄσοι βομοῖπέ Αἰβοινῖοβ ἔχοντ᾽ ὦ 
ΘΘβοΒγΊΘθῈ πη Ζὰ ΒᾶΡ6π., ντοάπγος αἷδ πιρίγίβομα Ἐἰπέβργο- 
ουσπρ ΘΈΠΔΙΘΙ υυῖγὰ: δυοῖ βίθεῦ 'ἱπ ἀθῦ χορ ἃπ 
ἀεγβθθεπ [6116 οἷπθ Τπέουϊθοίϊοπ, Νίαπ ὕθεγβθίζε ἀπῇ ς 
ἄδθγ, Ὑγθίοθμοῦ ἀθβ Ζουβ Οθσποῦ δέ. δὰ ππέγθιπα!!οἢ, 
δυΐ ἄδθπὶ ϑ' θη θ, τοῦ χϑονγίου ἄε5 ΕΓάδπβοῆπβ, ἄθππ 
εἶπ Βοίοθο νγὰῦ ΤΎρΡΠΟΙ. 5. Ζὰ Ῥγοιι. 351, οὔθσ (65 
Ὁπρθῆθυθυβ, ὅ65 ϑοδγθοκηομοη 8. ἄδ5, ζὰ Υ. 567. 
ὕερθετ ἀ16 ἀορρε!ϊία Αρροπίξίοῃ 5. ζὰ Ῥσοιμ. 996, Νϑοῖι 
τὲ ΒΑθθη αἷς ὕτκυπάεπ ποοῖ φεαξ, νγὰβ ἄθπι ϑίππο ὑπὰ 
ἀδπὶ Ὑεγβιμδίβα οπέρορθῃ ἰϑέ, αὐδάν δ ΠΟΥ οπἰβίαπά, νυοὶὶ 
τῆδη αἷς Παΐνε δαροβίοισι ϑεοῖδε τηϊέ ἄθῃ ψπτσ νυν 
ἄδθῃ γε πάθη Ζὰ πιΐπδοη οἰαυθίθ, δαροβίοισι ϑεοῖοι, 
γΈΓΡ]. δορῃ. Οἱά. 1099 τῶν μακραιώνων, Ἀπέ. 987 
ὩΠοῖραι μακπραίωνες, Αἰἴδοῦν]. Ῥβυομοβέ. Βύ, 964 μα- 
πραίωνος βίου, χὰ Ῥτοπι. ὅ38. ϑεοῖόσιν ντᾶγε ἄεπι 
δίΓορΡΒίβομθη Ὕογβα ποοὺῖ σοπϑιοῦ δἷ5β ϑεοῖόσε. Ὁ 6γ Ἀᾶ-- 
ἐἶνιι ἰδέ ἀθὺ ἀδέϊσιιβ οομιπιοάϊ. πεφαλὰν ἰάψειν ἄδπ 
Κορῖ δρϑνυνεσίβδη, οἰηθαϊξεπμ Ὑγογάθη: 8. Αβθβη!οῆοβ Ζῃ 
Ἄρδι. 1423, 

Ὑ. δ08 οὕτως, εἰπῖσε οὕτω; Δοοῖ βπᾶεθί δον 
ΔΝ οὕτως γῸΥ εἶποπι Οοπθοπαπξ, νψεγρὶ. ΗΙΚ. 326, 
ΟΠοορὶ. 864. ϑορῃ. ΡΊΗ]. 888, ἀκ ΤΆ 1279. δαυοὶ τυἱο]- 
Ἰεϊομ ἂρ. 928, αὖ ἴογπου, ᾿ 

Υ. 5609 Βᾶθε ἴοὴ πὐϊέ ἄθπ Ὀθββοσπ Ὀτκυπάεη. Βοῤ- 
ῥέαις (πᾶ, Βορέαις, Ἀερ. 1, Βοῤῥείαις.) ὈεϊθεΠα]έεπ, 
Οὔ θοῦ 65. πῖομό πυυϑῃγβομϑιπ]οῆ ἰδ, ἀδίβ ΑἸβδοῦυ]οβ 
Βοῤῥαίαις 5ομτῖαθ, ἀὰ αὲ οἵὐθ ᾿π ὃ νογάοσθβη νυυγάθ., 
8. Ζὰ ῬοΙβ, 801, υπᾶᾷ αἰἴδ56 Εὐτ. πίοι ὈΪ05 ἃπαῖος 
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9510 τύμβον. κατ᾿ αὐτὸν “Πιογενοῦς ᾿Αμφίονος" 
ὄμνυσι δ᾽ αἰχμὴν, ἣν ἔχει, μᾶλλον ϑεοῦ 868 
σέβειν πεποιϑὼς ὀμμάτων ὃ᾽ ὑπέρτερον, 

σου!αού 1δέ., υνὶθ “Ἕρμαιοξ, βοπάογπ δυο ἱπὶ σἰθρυδυοῆθ 
ΘΘΌΤΘΒΕΠ ΖῚ 56 ΎΠ βοιμοϊηίύ. ἴῶ4 Ἰθάοοβ. δι Βόῤῥειος 
τἱομίρ ΘΟ ὈΙΠἀού ἰδ, τυ δαΐίβου ἀπάθγθιῃ Ἑρμεῖον ρ6- 
νγοῖϊβο, ὑπα νὸπ "ἢ Αἀ]δοίῖνὶ5 δὰ ετοσ Διο ἢ οἷπα ἘῸΥΠ 
δῦ ξο5 ταῦρ! οι ἰδ, 5. σὰ ἔτη. 683, 50 ἰᾶ[5ὲ 5'οὴ Βοβ- 
ῥέαις τεοοβμέϊεγϊρεπ. Αδθη! οι ἢπάθί κβἴος περθη Βόρειος 
(ϑορὴ. Κοὶ. 1940 «τ. 8.) εἶπε Νεβθεηΐογτ Βόρεος, νουρὶ. 
ῬΙΠΡΡ. Ερίρυ. 68 ἴῃ ἄθγ Απίβοϊοσ. 5, Βορέου Σκυ- 

, ϑέης, ντο[γ τπῆὰπ Βοῤῥαίου Σηυϑίης Ἰεβθπ Ὑ}}, Αγαΐ, 
Ῥμαΐπομι. 950 βορέῳ. Ῥιοάοτ. Ζὰη. 1. 2 δαί Βοῤῥαΐγ 
(8πά4. Βοῤῥείῃ) λαίλαπι. ὙΥ͂α5. ἂπμ ἀπβούου ϑύβ!!6 ἀδ5 
πόγα!οῃς ΠΟΥ δοπᾶπηΐ ὙΥγα. Βοῖίδέ. θεοὶ Αροϊ!οάογοϑ, 
Ῥδυραηΐας πὰ ϑίαίία5 71. ψισται ΞΡ. Ζ νυ ϑῦθε 

Υ. 5810 τύμβον κατ᾽ αὐτὸν, 8. σὰ Ῥτοπι. 849. 
“ιογενοῦς, ἄδμῃ Απιρῃΐοη νΥᾺΥ οἷπ ϑομπ 465 Ζϑιβ ἀπά 
ον Απέορο, νεγρ]. Επαγ, γτὰ5. Ηρθγακὶ. 50 ᾿ἀμφίον᾽ ἠδὰ 
Ζῆϑον, ἐμγόνω Ζίιός. ὭὌϊεθον ΤΠοΡαιϊβομα Κοπὶσ ]Δρ 
τηϊί βεΐπειῃ Βυθπάθν ζϑίμορ 1π δἴποιη Οὐαθο. 5. Ραυβϑη. 
ΤΠ, 3 Ζήϑῳ δὲ μνῆμα καὶ ᾿ἀμφίονι ἐν ποινῷ 
γῆς χώματι οὐ μέγα, πυπᾷ ἄθῃ ϑοβιο αβί χὰ ΕΓ, 
ῬΒοῖπ, 147 (ννο Ῥαγίμοπορδῖοβ ἀμφὶ μνῆμα τοῦ Ζή-- 
ϑου περᾷ) κοινὸς μὲν ἀμφοῖν ὁ τάφος Ζήϑου καὶ 
᾿Δμφίονος. 

Υ. 5611 ἢ, ὄμνυσι δ᾽ αἰχμὴν 6 5ομννῦτέ Δ06ὺ Βοὲ 
᾿ΔΟΥ 18ΠΖ6,), 5. ὕθεν αἴθ Οοπρίγυοίίοπ Υ. 48 ἔ,. ϑόορῇ. 

ἼΤτάςη. 1186. Απί. 906, Μαίί(ῃ. αγϑιηπι. 5. 418. 10, 
Το θοΥ ἀϊΘ Βδ0λο γογβίοἰοιιο ἴηδη ἔὔὐπγ, Ῥῃοΐπη, 1671 ἔστω 
σίδηρος δρριεόν τέ μοι ξίφος, ομπι. 1]. 1, 234, Απιπιΐδη. 

; ΜΜΆτΟΕΙ!. 11. 12. Ὑρ. Αβη. 19. 98. ἜΣΤΕ. ΕΊδΔοο. 99 
7Ο7. ἣν ἔχει ἂς ΟΥ̓ διαί, ἃ. ἱ. θ6ὶ βείπο 8ηΖθ, ψϑγρὶ. 
Ῥτγοιη. 515. ϑόορῃ. ΤΎδο 628. 1908, μᾶλλον ϑεοῦ 
σέβειν πεποιϑωὺς ὀμμάτων 9᾽ ὑπέρτερον ἀαῖ5 ταθ γ᾽ 
815. οἷπ (ἀοίί 516 σὰ θγθπ ( 860) ἀρεγζουρύ ἀπ Βόμοῦ 
415 ἀϊδα ἀυρεη. σέβειν ἴὺγ σέβειν εἶναι; δεπτὴν εἶναι, 
γΘΓΡ], Αράμι, 809 1, συγήγοροόν μ᾽ ἔχεις, φίλον τὸν 
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ἦ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ 
Ζιός. τόδ᾽ αὐδᾷ μητρὸς ἐξ ὀρεσκόου 

εὐτυχοῦντ᾽ ἄνευ φϑόνου σέβειν, Εύτ. ΕΟ 951 
ἑλογιδσάμην οὖν τῷ γένους ἀρχηγέτῃ μᾶλλόν μ᾽ 
ἀμῦναι τῆς ὑποστάσης τροφᾶξς, δυο σὰ ρϑπι. 19. 
5. δυοῦ Χεπη, παρ. Υ, 7, 834, Οἴκοη. 17, 9 υπὰ 11, 
δίῃ. αὕδια, 8. 5681, ΒΚ. 1036. ἐδ ο ϑῶς βίοπέ 
Ῥγᾶσπδηΐ [γ : βαρθπά, ἀδίβ οὐ ἀθουζοισέ 560, 5. Ζῃ ΗἸΚ. 
890. ΑἸΠΘΗ 4115 Κοππέβ τπᾶπ 8ποἢ σέβειν νοπ ἔχες 8Δ}-- 
Βᾶηρθῃ ἰϑββθη: αἷθ δ ἰὴ ἰαπάθ ἰδ (γε 5} ΠΠΘῊΓ 815 
οἴμοι Οοἱέ Ζὰ βδἴγθη δὰ γογίγδιθη. ππᾶ ΠΌΠΟΙ αἱβ ἀϊδ 

Αυροη. Ῥᾶπη νυῦγαθ ἔχε ρτᾶσπαπέ βίθμθη ἐγ: ΕΥ̓ 5δ δέ, 
ἀαῖς ο΄ 'πι βίαπάθ βευ. Ζυ αἰχμὴν μᾶλλον ϑεοῦ σέ- 
βεῖν νευριοῖονο ππὰπ Αροὶ]οπ. 1. 460 ἢἶ,. Ὑἱγρ. Αβη. 
10. 7783. διαί. ὙΠῈΡ, 8.. 615. 9, 549, ἰωμε 438. 8. 
ὑγΟΖι τπ8η πΟΟΐ ΟΡ. ῬΗΙ. 057 προόκύσαι (τόξα) 
ὥσπερ ϑεὸν, Αἴδβοῃ. ΟΒοορμ. δὅ τὸ δ᾽ εὐτυχεῖν, τόδ᾽ 
ἐν βροτοῖς ϑεός τε αὶ ϑεοῦ πλέον ἰπζυξάρσοπ Καπῃ ς; 
2ζὰῃ ὀμμάτων ὑπέρτερον "Γδεοοκτιῖέ. 11, δὅ8. Οδέα!. 8, 
Ὁ. φιίεπρ ρίμδ ἔδία οομίῖς δῖ ἀπιαθαξ, Ἰ4, 1 απὰ 102, 
ῷ. δοβ. Ορρίαπ. Ηδὶ, 1. 708 φάξος Ῥαλύκεριδεερα 
(τέκνα) καὶ γαφιείνν 

Υ͂. 518 ἦ μὴν εἶπθ ἘΌΥΠΙΘΙ Ὀεΐτη δον ὄγοπ, γο ΓΕ]. 
ΞΟΡἢ. ὙΎΔΟΝ. 1188 ἴ. ὄμνυ “τὸς γὺῦν τοῦ με φύόσαν- 
τος πάρα, --- ἢ μὴν ἐμοὶ τὸ λεχϑὲν ἔργον ἕρτελεῖν, 
πᾷ ΒΙοπιῆε]α Ζὰ ἃ. δέ. βίᾳ “τὸς νῖάον ΥΥΠΘη 465 
ἄευβ. 5. Ζὰ Ὗ. 594. ΒοΡ. υμπᾷ “ννεὶ ΗἩδπαβομγ οι 
βίᾳ δορὸς, ἄυγοι ἀΐθ Θενγαὶε βεῖπθβ ϑρβευεβ. πίομέ 
ἂθε]. ΔΌΘΥ σοὶ πιοδύ δοδέ. 

Υ. 814 μητρὸς ἐξ ὀρεόκόου νοι ἄον Ἰαρά!Ἔθθη- 
ἄεπ Αἰδἰαπίθ, 5. ϑορῃ. Κοὶ. 1390 .. τὰν, ῬΒοῖη, 152, 
1160. ΗἨΙΚ. 888. ἀποῖ Αρο]οάον. 1Π. 6, 8, 1Χ. 2, 9, 
ῖθ σονμη!οῆθ.. δποὴ ἴπὶ Νῖοα, (ΥΥεἶρ 61) διοὴ ἤἡπάθπαβ 
Τ1μεβατὺ ματρὸς ἰδὲ νἱδ! οἱ οινς πίομέ Ζὰ νογνγθγίθη, ἀᾷ 5ἰοῆ 
αἀἴοβα ἘΌσπι ποῦ δμαογνγαγίβ ἴῃ ἰδιηδίδομθη "“ΕΥΠΠΘέοσῃ 
ἢΠηπάεῦ. 5. 46 ἀἶα]!. Ξορμοοιῖβ Ρ. 26. Αὐοὰ ΟΒοθρη. 99 
ἰσξέ ματρὸς, Ῥεῖξ. 4211 μάτερ (5ἰαιι μᾶτερ), υμά Εΐ, 
Οἱεβύ, 48 ματροκτονοῦντας δ αὐϊαπίο, 
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510 βλάστημα καλλίπρωρον, ἀνδρύπαις ἀνήρ᾽ 
στείχει δ᾽ ἴουλος ἄρτι, διὰ παρηΐδων, 640 
ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα ϑρίξ. 
ὁ δ᾽ ὠμὸν, οὔτι παρϑένων ἐπώνυμον 
φρόνημα, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔχων προσίσταται, 

ν. 615 βλάστημα παλλίπρωρον, νοτρ]. δέαί, ΤΉΘΡ. 
4. 251 τὸ, ρυϊομγῖον μαυὰ 11} ἐγῖβέθ δὰ ἀϊβουηθπ ἰΐυσο 
ψυϊίιβ. οὐ δργορίδθ ἐδηία ἱπάυ! οϑηία ἴουπδθ, πο ἀθϑαῃῦ 
ΒΠΏΪ., γοϑηϊδί τπ040 ἰογίϊον δοίδβ. ἔπν, ΗΚ, 889 παῖς 

Παρϑενοπαῖος, εἶδος ἐξοχώτατος. --- ἀγνδρόπαιξ 
αἰὐνὴρ οἷιι τι πη! ομο (Ζαπι Νίδῃπο νγνογάοπαοι ) ἰπηροιν 
ίαππ, κ. Βίομπιπθιά. ἴθεροῦ ἀἰθοὸ Ἐοχιμαίϊοπ 5. χὰ 

Αραμ. 577. 

Υ. δὅ16 δὲ ἄεπι ϑίππο πδοὴ ἴὰγ γὰρ, 8. Ζὰ 
Ῥγοιη. 126, 

Υ. 517 ὥρας φυούσης, πϑιη!οῖ αὐτὸν, τὸν ἴου- 
λον. --- ταρφυὺς Καπῃ χὰ ἴουλος υπᾶά Ζι ϑιρὲξ σοζοροπ 
γγογάθη. {πὶ δυβίθυθῃ ἘΔ|6 ὑθουβθύζθ πΠιᾶπ: 65. βργοίβε 
Δθ6ν ἀον Ἐδυπὶ --- ἀἰομέ 15 δυϊδίοϊρθπάθα Ηδᾶγ, ἃ. 1. 
οΥ ἀἰομύ Ζὰ ΠΘΏΠΘΠ ἰδ. ἴῃ 50 ἴϑυπ 65 ἀδ5 οὐβίθ Ηδαν 
ἰδύ. ἴπὰ Ἰοίζίθυθῃ : 65. βριοίβε θυ (ον ἘἼδππι. -- οἷπ 
ἀἰομίοβ δα δύο σομ 65 Ηδδν. οἷπ αϊομίθς ΕΣυβ  ΠΠΠσϑῆδδγ., 
άπ ἰθὺ ταρφὺς ἀντέλλουσα ϑρὴξ ἈρΡροβιίίϊοῃ , 8. 
ΛΒ! πο5 σὰ Ῥεῖβ. δ94, ππᾶ ταρφυῤξς ἀϊομίονϊβοι Γὔν 
ταρφεῖα φοὈταποιί, ντῖθ ϑηλυδ α. ἃ.. 5. Ζὰ Αρ. 1904, 
Ῥρχβ. 615, ἀὰ5 ϑ'ϑοθγθριβίου ππίου : Ναβουπιπι, Νδε ἢ, 
Οταηπι. 8. 119, Απ. 4. οοῖ βομϑίῃῦ 16π6 Εἰ ΚΙἃ-- 
γὰηρ νου Ζ ΟΊ Ἰοἰοσ, ΤῸΣ γ }}6 Βαγί ὈθΖοιοῃπού αἰ6 ΜΙ ἅππη- 
{το κοῖί, 

Υ. 5618 οὔτε παρϑένων ἐπώνυμον πίοινέ ἄσχι 
Ταπσίτθοππᾶιποι οπ βρυθομοπα, οἷπο Βοχιθηππησ δυΐξ 56ῖ-- 
ποη ΪΝάπιθῃ Ῥαυίπῃοποραῖοβ, ἃ, ἷ, ῥαπρτογηκιπά ; ψΕΓΡ], 
ϑΌΡ, Κοὶ. 1320 ἢ, ὕστερον ἐπώνυμος 5. χὰ Ομοερῆ; 
187. δυοῖν οὔθῃ Ζὰ Υ͂, 8. 

Ὗ. 819 [νύ δὲ δὴ, 85, Ζ'ι Ρτχοπιοίβ. 644, 
Ῥοῦ. 800, 
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5ὅ20 οὐ μὴν ἀχόμπαστός γ᾽ ἐφίσταται πύλαιρ᾽ 
τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐ ἐν χαλκηλάτῳ 848 
σάκει κυχλωτῷ, σώματος προβλήματι, 
Σφίγγ᾽ ὠμόσιτον προσμεμηχανημένην ἢ 
γόμφοις, ἐνώμα, λαμπρὸν ἐ ἔχχρουστον δέμας, 

920 φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα, Καδμείων ἕνα, 

Υ, 5690 εἵ δἃθεζ -- ἐξ Πῖησα., ἐγ 1δαοςοῖ; πἰοδέ 
ΟἾΠΘ Ζὰ ΡῬΓΠΠΚοπ Βοτὰπ Ζυπὶ ΤμοΥ. αὐπκόμπαστος θ6- 
Ζιθῃῃέ βοὴ Ποῦ. υὐἶῖθβ Ὡ8Π 815 ἄδθιῃη ἘῸΙσοπάθῃ βἰθῃΐξ, 
πῖομέ δι ἀδ5 τὔπα! ὁπ ῬΎΔΉ]Θπ, βοπάθτῃ δα 485 5[01ΖΘ 
Β14 δυξ βεΐποηι ϑομ 6. Αδμη!οῦ Υ, 455 οὐ κόμπον 
ἕν χεροῖν ἔχων. ἼὌΠεΡθεΥ ἀϊε Ὑειδίπάσπηρς προσέστατας 
- ἐφίσταται πύλαις 5. τὰ Ῥεῖ5. 594. 

Υ. 5938 προσμεμηχανημένην γόμφοιξ ἀηρεκὔπρξεϊέ, 
δὶ ϑ'Θμ1 846 Καπϑοοι πὰ ὈΠΡΘπιουΚΌΔΥ θοίεβεϊσες τηϊξ 
ΝΙοίθη, ΝΝΙθἐπᾶσοιη, Ὑευρ]. Αθμη] οῆο5 σὰ Ὗ. 494. ὉΪϊθ 
Δα οποιημηθπα [μορατί ἤπᾶθέ δἰ ἴῃ ἄρῃ Ὀείβίεπ {Ππκὰπ- 
ἄδη., δπάθγο προδμεμηχανευμένην. Ὄϊεπεϊθα Ὑεγβοπῖο- 
ἀβημοῖέ ἰδ δύο Υ. 695. ὕερεν ἀϊθ ρᾶββῖνγε Ββάβαξαπρ, 
Οἰαβοῦ ΕΌΤΙ 5. Ζὰ ἀσ. 941, 

Υ, ὅ94 ἰοὺ ἔνωμα, ἃ. 1. εὐ ζὐμγία βἴθ, τέ ἐν 
χαλπηλάτῳ σδάκει πὰ νευθίπᾶθη, Ὅδ5 Ππηρογίθοΐαπι θ6-- 
Ζοϊομποί ποδί Ὀἷοβ. ἀΐο θδῦου. βοπάροσῃ δαοἢ αἴθ 6] οἰ. ἢ}- 

Ζοιοσκοῖῦ ἀον Βδηάϊαησ νυᾶῃγθηα ἀοὺ ΑΠνγθβοπῆοῖς (65 
ἘΚυπαξομαζίοιβ : 5. Ζὰ Ῥεγβ. 808, 644, ἀρ, 1183. Μίδε. 
Οτδμιμ. 8. 497, ἃ. ἔπηερουστον εΥβοθεπ σεαγθεϊίεί. Ὁ 

Υ. δ25 φέρει, πϑιοῖ Ξφίγξ. -5. ὅθεν ἀϊα Ὑογ- 
ἅπάοσυπσ ἀθ5 ΘῈ Ὀ]θοίβ σὰ Ὗ. 416. Ἐπ πὸ δ Βπ]| 166 ϑ'.6116 
ἰδὲ Ἐππσ, ῬΙοῖπ. 1144 ἔ. ἔρε δὲ τειχέων μέσων δράπον--: 
τες ἔφερον τέκνα Καδμείων γνάϑοις, --- ὑφ᾽ αὐτῇ, 
εἰπῖρε Ὀτκυπᾶοεη ὑπ᾽ αὐτῇ, δὴ κοι. πῖομῃέ ἅμ]. Ζ76πεβ 
δύ πδομάγοκηομοῦ πὰ τπθ το ίαπαραπκί Ὧ65 
ΘΟΒ]θοίξ, ἀϊθβεα. νγεπῖσου πϑομαγ ΚΠ ἢ πᾷ ᾿πθ ἢν σοῖα 
διαπαραπκία ἀ65 ΕΥΖΒΉΙΘΥΒ δ5 ΘΈΒΡΓΟΟΠΘΠ.. 850 Υγίθ 
ὉΠέΘΥΙ 510} βΒεοὶθβέ πὰ ΠΌΘΟΥ 510 ἢ απίονβομίθάεπ. 
γεΓε!. Υ. 910 παῖδα τὸν αὑτᾶς ( (αὐτᾶς) πόσιν αὐτῷ 
(αὐτᾷ οἂ, αὐτα) ϑεμένα, Ἀπ. 1068 ἀμφὲ τῶν αὐτῆς 

! 
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ὡς πλεῖστ᾽ ἐπ᾽ ἀνδοὶ τῷδ᾽ ἰάπτεσϑαι βέ- 
; λη. 880 

ἐλθὼν. δ᾽ ἔοικεν οὐ καπηλεύσειν μάχην, 
φᾳφπΠ΄΄---- τ τὸ ὃ πτεος  ςςΠπΠΠ  ω ΠΠε 

(αὐτῆς) κακῶν, 1388 μεϑῆπεν αὐτοῦ κῶλα, 1361 
οὕτω τὸν αὐτοῦ ϑυμὸν ὁρμαίνει πεσων, 139] ξϑυ- 

᾿ δεν αὐτοῦ (αὐτοῦ) παῖδα, 1675 ᾿ἀτρεὺς --- Θυέστην, 
αὐτοῦ τ᾿ ἀδελφὸν --- ἠνδρηλάτησεν, ϑόρῃ. ΕἸ. 966 
πημογὴν αὐτῷ (αὐτῷ) σαφῆ, Ὑτδοῖ. 49 ἐμοὶ πικρὰς 
ὠδῖνας αὐτοῦ προσβαλωῶν, 384 τὰ δὲ λαϑραϊῖ᾽ ὃς 
ἀδπεῖ μ᾽) πρέποντ᾽ αὐτῷ πακὲ, ΟἸά. 612 τὸν παρ᾽ 
αὐτῷ βίοτον, Κο]. 1396 παισὶ τοῖς αὐτοῦ (αὑτοῦ, 
ὑη}. ΒΥ. ΧΥ, 2 ἡνέκ᾽ ἄν τις ἐσθλὸς ὧν αὐτῷ συν- 
ξ1δ7), δυοὶ ΕἸ, 466, ΤύΊδοη. 778. Μαί. Ογάπιη. 5. 
148. Αππι.. 8, σὰ Εχ. Τρῃ. Αὑ]. 800 ἴῃ ἄδῃ δαάᾷεπᾷ. 
Τοπι. ΝΠ, ρ. ὅ08. φωτα, Καδμείων ἕνα εἶποη Νίαπη, 
ἄθν Καάπιοῖου οἴπθη, ἃ. ἱ. ἀθὺ εἴπθη ἄδθσ Καάιπϑῖο. ψογ- 
δίε!, ὕερον ἀἰ6 Αρροβίξίοη Καδμείων ἕνα σὰ φῶτα 

8. Ζὰ Υ, 602. Ὑεγθὶπάθέ τπὰπ φῶτα Καδμείων ἕνα 
Οἤπθ ἀδΖυνίβομοπ ροβθύζίεα Κοπιπα, 80 βίβῃξ 65. ἄδπι 
Θίππθ πδὸῖ [γ φωτῶν Καδμείων ἕνα, νγῖε βόορῃ. ΚοΙ. 
281 φυγὴν δέ του μήπω γενέσθαι φωτὸς ἀνοσίου 
βροτῶν, ννυοβειθβέ πῆᾶπ πϑοῦβθηδ : 5. δυοῆ Ζὰ Ῥγομι, 784. 
θα ἀθν Μίαπη οἷπ ΤΉ ΡΑΪΟΥ γα, Κοππία πιδῃ ΖΓ 
πἰονύ δὰ ἄθπη ΒΙΙἀ6 ουκθηπθη., ΔΌΘΥ 65 ὙΥᾺ Ζὰ γϑυπιι- 
{π6π, ἀὰ ἀἷθ Θρῃίηχ εἶπ ΡΙαρθ ἀ6β ΠΟΘΙ Υ ΙΔ Πᾶ65 νναῦ, 

ΟΟΥ͂, 26 50 ἄδίβ. δ τηοϊβέθη δορθῆ ἀἴθβθη Νίδαππ 
Οὀβομοββα (5. ζὰ . 140) Θθυυου θη νυθγάθη, ψὸμ ἄθη 
8} ἀθν Μίδου βίθμθπάθη (Υ͂, 80 8.}΄ Τπεαίογπ πϑην] οι, 
ὙγΘΙΟΠ6. ὑύθσθὴ 465 (Ὧν 5ἷθ ΒΟΒΙΠΔΟΏνΟΙ6η, Ἰοἰομέ θυ κθηπ- 
Ὀάᾶγοη (ΑΥ̓͂, 824) ΒΙ1465 ραρθὴ ἄθῃ Ῥδυίποπμοραῖοβ πὶ 
τηθϊβέθῃ δυο ρυδ Ομ δἷημα, αἴ ἄδι ἈΠΡΥΠ σορθη αἷ6 
Μδίιθγῃ θθγοϊίβ θαροόππθη Παίέθ, εἰθμξ πιᾶπ 85 ἄδπ, ννἃϑ 
ἀθγ ΟΒοῦ ἵπὶ δὐβίβῃ Θθβᾶπρθ βαρύ, Αι ἀΐθβθη ὙΈΕΥΒ 
ῬαΖίεμέ βἱοι Υ, 5643, ὕπερθε ως [: ὥστε πῆξ ἄθιη 
Τηδηϊθνυβ 5. σὰ Ῥειβ. 508, 

Υ. 27 βϑκοιηπιθπ (Ζὰὰ 5605} δ θδὺ βοβμοὶπί (ει) 
πΐονύ ὑπὶ ψοΥ μὄϊκθη σὰ νυ ] 16 π ἄδη Καπιρῦ, ἀ. 1. ὑπὶ Ζὰ 
ΜΟΥΙΗἰ ((6]π.. ἀδ5 (ον ΚΚδιηρῦ ἀστὸν Τεθοχοϊηκαπῖς. υπὰ 
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μακρᾶς χελεύϑου δ᾽ οὐ καταισχυνεῖν πόρον, 
ὃ Παρϑενοπαῖος ᾿Αρχὰς, --- ὃ δὲ τοιόσ- 

᾿ ἀνὴρ, -π 
530 μέτοικος ἴάργει δ᾽ ἐχτίνων καλὰς τροφὰς, 

Ἐπέκοδδαϊ στη νευπϊθάθῃ ντογᾶθ, Ἐϊπηῖιβ θεῖ Οἴσεγο ἀ6 
οἵἵιο. 1. 12 πὸ οαμροτιατιέες δεϊζιεπι, δεὰ δεϊιροτατιέεδ, 
ψεγρὶ. Αἴβοι. ΗΚ. 908 Ὁ ἐλθὼν Βᾶπρέ σοι ἔοτρεν 
δΌ. 5. ίαξ(ἢ. αἴδπ. 5. ὅθ. Αππ. 9. αἷς Τηβηϊάνο 
ΔΌΟΥ σοὴ ἐλϑθωῶν, 5. σὰ Αρδμ, 1049, 

Ὗ. δ98 υπά πίομῦ ὑπὶ 465 ἰδῆσεη ἥεσοβ αδπρ Ζὰ 
Βοβο πηρέθπ, ἄγοι Ἐἰοῖροῖς ὑπὰ Μδηροὶ ἂμ Ἠεϊάεη- 
(παΐθη πᾶπιοῦ, δ᾽ οὐ τὰν οὐδὲ, τεγρὶ. Υ. 381. ΗΙΚ. 
904, πᾶ δε γΥ ΑΘΒΠΠΔΟΠ 65 Ζὰ ΔΕ. τὸ. Νίαδπ μην δυοῖ 
500}. ΕἸ. 336 καὶ μὴ δοκεῖν μὲν δρᾷν τι, πημαΐνειν 
δὲ μὴ νογρ]εῖσμεπ. Ἠελευϑοῦ πόρον νεῖθ Χεπ. Απδῦ. 
Ὑ, 8. 4 πλῆϑος τῆς καταβάσεως τῆς ὁδοῦ α. ἃ. 

Υ. δὅ99 μῦς ἰοὰβ δὺβ Νῖθά. υπὰ ὙΥΟΙ, ὁ Παρϑε- 
γοπαῖος αὐΐσοποιημθῃ. 6Γ ΑΥΕΚΟΙ ᾿ἰδύ ἢοΥ συΐ., ἀἃ 
ἄον Νπ ἀεβ δίαπποβ 'ἱπὶ ΟὈΙροη Υ. 614 ἢ υπᾶ 5.18 
ΒΟΠΟΠ 850 σαδ νὴῖ6 σοπδηπί ἰδύ. δ. ἀπαρᾶβί πὶ χυγοϊίθπ 
Ἐπΐξε νυῖγά ἀυσγοῖ ἄθῃ Εὔἰσοππδιηθη οπίβομυ!αϊσοῦ: οθθπ 
50 Εν. ἯΙΚ. 889 παῖς Παρϑενοπαῖος, πἀπᾶ ἷπὶ νἱογέθῃ 
Ἑύυΐξε Ῥμοῖη. 1118 ὁ τῆς κυναγοῦ Παρϑενοπαῖος 
ἔκγονος. θῖν 5. Ζζὶ ϑορι. Κοὶ. 1, ἀπὰ ὥἅρεν ἀϊς 
ΑὝΒΒΡΥΒΟΒΘ (Παρϑ᾽ νοπαῖος) ἀϊε Ὑοττεᾶς ἄαζι ρΡ. ΧΙ. 
Τ,8 [50 τῆᾶῃ Ἰδάοοι ἄθπ ΑΥΕΚΟΙ ποῖ ἀθπ ἀδτισεη {}γΚαπάθῃ 
νγερ, 50 ἰβέ ἀϊβθ ζνγεϊΐβ 506 ἰὰπρ' ὑυπὰ Παρϑεννοπαῖος 
Ζὰ ΒΡΓΘΟΒΘΠ. 5. οὔεη Ζὰ Ὗ, 470. Ὦϊοε γγοτίε ὁ δὲ 
τοιόόδ᾽ ἀνὴρ τυδοθθῃ οἶπο Ῥαγθηΐμεβθ, ἴῃ Ὑγθ μεν δὲ 
ἄσπι 5ίππθε πδοὴ ἔῶν γὰρ κβίεμέ, 5. ζὰρ ΗΙΚ. 697: ἐγ 
πᾶπ οἢ ἰδέ αἷμ βοίομοσ (εἶπ Αὐκδαϊβομθυ) Νίαπη. ' 

Ὗ. 530 ξοπάοργπ 815 ἘΠησουνυδπαθυίου ΑΥ̓ΡῸΒ νου 6 ]- 
ἐεπὰ δυΐς, Ῥῇερε. ὕδερεν ἀϊε ϑὅϑοῃθ γΕΓΕΊ. Εν, ἨΙΚ. 
890 ᾿ἀρκὰς μὲν ἦν, ἐλθὼν δ᾽ ἐπ᾽ Ἰνάχου ῥοὰς 
παιδεύεται κατ᾽ “4ργος. θεν ΘΟΠΟΠαβύ σὰ ἃ. δέ. βαρ: 
ἀκούσιον φόνον δράσας ὁ Παρϑεγοπαῖος εἰς Ἴάργος 
ἔφυγεν. ΑΘΒΗΙοΙ65 τυῖγὰ νοὶ Ὑγάθιβ εγζᾶμ!ξ. 5, ΖὰὉ 
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πύργοις ἀπειλεῖ τοῖσδ᾽, ἃ μὴ κραίνοι ϑὲ- 
ὀὁς. 00 

ἘΕΤΕΟΚΛΗΣ: 

εἶ “γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῦσι πρὸς ϑεῶν 
αὐτοῖς ἐκείνοις ἀνοσίοις ,“ομπάσμασιν" 

ἡ τ᾿ ἂν πανώλεις παγχάκως τ΄ ὀλοίατο. 

Υ. δδ4, υπὰ Χοπ. Απᾶρ. 1Υ, 8, 96 βαρί: εἵλοντο δὲ 
ἐπ κιόντα Σπαρτιάτην, ὃς ἔφυγε παῖς ἔτι ὧν 
οἴποϑεν, παῖδα ἄκων κατακτανὼν δυήλῃ πατάξας. 
Οἰοννομη!τοῖ ἱπίεγραπροίγύ τπᾶπ ἀσχσοῖ εἶπ Κοιηπια πϑ80 
μέτοιριος, ἄοοίι 5, σὰ Ῥίοπι. 471. ἐκτίνων τροφά, 

. 85. ΑΘΒΠΠΙΟ65. οὔρεα χὰ Υ. 4859. ὉορΥῖ θη μοὶ [θέ ἀδ5 
ΔΜ εγθυπι: θρίγαρθῃ, γεγροϊίθη, στῖθ ΗἸΚκ. 4921 ἢ, ἴἄρει 
᾿κτίνειν ὅμοιον ἂν ϑέμιν. ϑμν 5. σὰ ἀρ. 1297. 
σεῦ ἐρτένων ἴπ ἀογ Βεἀδυΐαπρ: νϑυρϑιίθπ ννο πᾷ 
5. δὰ ῬΙοπι. 218. 

Ὗ. 681 5. ὅθεν ἀΐδθβοῃ ὕεῖ5 ζὰ . 408. ϑο)1ύ6 
6Γ Πΐου τηϊὺ ΠΠπυθομέ βίθμθη, 50 νυῦγας ἐκτίνων ἴπι γοῦ- 
Βουρθμοπάθῃ Ἄευβα πὸ ἐλθὼν Υ. 597 νϑυθυπάθη ννϑῖ- 

. ἄ6ῃ τηὔββθη : ΒΟ Πάθ ἢ ΒΘ Κοιππιθ ὉΠ δ Ζυΐγαροῃ. τοῖσδ᾽, 
ΒοΡ. υπᾷ εἰπίσε δεέν᾽, νυῖς Υ. 4086, κραΐίνγοι, εἰπὶξ8 
τράγοι, 5. ἀδδ. 

Υ. δ82 Πἶ νγοπη 5'θ ἄοοῖ δυϊδηρίοπ νγᾶ8 5816 ἀθπ- 
Κοα (νγὰ5 56 σϑρθῃ ὉΠῸ5 ἱπὶ ϑ΄ί'ππ παῦθη 9. πᾶ! 0} ἀπ- 
Β6γη {]πίογρηρ.) νὸπ ἄθπη Οὐὐίουπ νγαροὸπ δθθη θη 
δοί!οδοη ῬΥδῃ!ογθίθη ἢ νυϑῃγ! οἢ ἀδπη τηδομέθπ. 516. ὑυ 0}} 
δϑη2Ζ δἰθπα πὰ σδῃΖ ΒΟ Ὠ] ΠἸητὴ ἈΠΙΚΟΙΏΠΊΘΙΙ. εἶ γὰρ ἐεδπε απ, 
5. Μαίίμ. ἀγδιηπι. 8. 518. ὧν φρονοῦσι [ἂν τούτων 
ἃ φρονοῦσι. - πρὸς ϑεῶν ἰδὲ πὶ τύχοτεν χὰ νϑῖ- 

πάθη. Ὑϑγρ]. ΟΠοορι. 414 ἔ.. ϑόρι. Αἰἴὰβ 527 ἃ. ἃ. 
θι6 Ῥαῦνγο σθρθὴ αἰ ὕπηβᾶοῖθ ἃπ ἀπὰ 5᾽πα ἀυγοἢ νν 6 - 
δθὴη Ζὰ ὑδουβδίζοπ, 5. Νίατ ἢ, ΟὙδμη. δ. 598. ἢ. ἀδ5 
ΘΒ οἰ βίου ὑπέρ : Πδίϊνυβ. ἴθερεον αὐτοῖς ἐκείνοιδ 5. 
σαν ΠΟ Τ9ι πομπάσμασιν, δ, πομπάόμασι. --- ἢ 
τ᾿ ἂν τὰν ἦ τοι ὧν, 5. Ζὰ Ῥτοπι, 702. Ὀΐδθθα Ῥαγέκεὶα 
δίθῃθῃ Ὁἰβυγθῖ οι ἵπὶ ΝΟ ϑαΐζθ, 5, σὰ ϑορὶ. ΚΟ]. 1962. 

9 τ 
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530 ἔστιν δὲ καὶ τῷδ᾽, ὃν «λέγεις τὸν ᾿Αρχάδα, 
ἀνὴρ ἄκομπος, χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δράσιμον, 560 
(Ἄἄχτωρ, ἀδελφὸς τοῦ πάρος “λελεγμένου, 
ὃς οὐχ ἐάσει ,γλώσσαν. ἐργμάτων ἄτερ 
ἔσω πυλῶν ῥέουσαν ἀλδαίνειν κακὰ, 

50. 800} τοὶ, 5. οὔοπ ζῃ Ὗ. 98ὅ. δυο τ᾽ ἂν, οὔτ᾽ 
ἂν, 5. τὰ ἀρ. 848, Ὅὅεθεν ἀΐε νεγθιπάυησ οἶπ6β Δ4- 
Ἰδοῖνὶ πἀπὰ Αἀνουθῆ νογρὶ. βόρα. ἘΠ. 1019 αὐτοχειρέ 
μοι μόνῃ τε, Ἴτνδοι, 786 πέδονδε καὶ μετάρσιος α. ἃ. 

Υ. δ8ὅ ἔστιν καὶ τῶδε ε5 σὶοθέ (65 ἰδέ δείαπάθῃ) 
ΔΘ. ΤΥ ἀἴθβθη. Ϊῖπ ἅδη Ὑγοτίεπ τῷδ᾽, ὃν λέγεις τὸν 
᾿ρκάδα ἰξέ εν Ασουξαίνυβ τὸν ᾿Δρκπάδα ἀυτοῖ Αἰίγα- 
οἴϊοῃ ζὰ ὃν ΒεΖοσεθη, βίδίέ τῶδε τῷ ᾿Δρκάδι, ὃν λέγεις, 
5. ΗΙΚ, 1008 ἔ,., Ζὰ ὅορῃ. ΕἸ. 168, Μαί. Οτϑμπηπι. 
5. 4714. 

Υ, ὅ836 5. ὕδεοι ἀἷθ Ὑογᾶπηαογυησ 65 ϑυθ]οοίβ. Ζὰ 
Υ. 418. ννοάυγοι Ζυρ]οῖοι εἶπα τί Ηυρεογθαΐοη επίβίθῃί, 
5. Ζὰ Ῥτοιῃ. 920]. ὁρᾷ Κοππέ, νεγβέθῃξ : ἅμη]οὴ ΒΌΡἢ. 
Τύδοῆ. 419, ΟΙα. 9935 Ἢ ἃ. ΤΌ εὈτγιροπϑ νυῖγὰ ἀογ Ἠδπά 
Ιου βοὴ δεϊδῦρε. Κταίξ θεἰξειερε, γΕΓΘΙ. ϑορη. Αἰἴὰβ 
489 ϑεοῖς γὰρ ὧδ᾽ ἔδοξέ που, καὶ δῇ μάλιστα χειρὶ, 
ΤΥ... 898 καὶ ταῦτ᾽ ἔτλη τις χεὲρ γυναικεία Ἀτίδατ; 

ΕἸ. 484 οὐδ᾽ ἃ --- γένυς --- (ἀμναστεῖ), ῬΒΙ. 1150 
ὦ τόξον, ἦ που ἐλεεινὸν ὁρᾷς, ΚοΙ. 1708 ἀεὶ γὰρ 
ὄμμα όε τόδ᾽ ἐμὸν στένει δαρμρῦον, Ἐὰν. Τρ. Αὐἱ. 
970 τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος α. ἃ... 85. ἀθοι ἀπίεπ Ζὰ Υ͂. 
5842. 109. 880, Ῥτοπι. 88, 499, ΗΙκ. 688, 896, 851, 
Ἀξ. 851. 713, 1998. 1631, βοδμ ἈΑπέ. 1118. Σ 

Υ. δὅ37 τοῦ πάρος λελεγμένου 465 Ἡσρειθῖοβ. 

Υ, 8638 ἔς νυϑοῆου πἰομέ Ζυΐίδϑϑοη υυῖγσᾶ. ἀδίβ οἷπθ 
Ζυηπσο οὔπθ Ηϊπάρθγηϊββα ( ππρϑμϊπάογε) ἴπ ἀἰα ΒΟΥ 
Πογοϊπβίγοιηθηά (Πογοιπείγοπηθ τη) πἤᾶῆγο ἀϊ6 Νοίῃ (υη- 
5676 Βεάγδηρηϊδβθ γουηθ γα). γλωδσόαν εἶπ ἄυπρο, 
ἃ. 1. εοἷη Ῥύδῆϊοῦ. ἀογ ΠΟΙ] κβέδίς 465 δηζεπ, γεΓΡ]. 
ϑΡΗ. Κυ!. 794 τὸ δὸν δ᾽ ἀφῖκται δεῦρ᾽ ὑπόβλητον 
στόμα. Ἐπ ὈεΖίθης 5ἱοἢ ἀΐθ5β δι Υ. 511 ἢ. υπᾶ 531, 
ἐργμάτων ἄτερ οἰιπε Ῥᾶπιπια, Ηϊηἀογπῖβ58., 5. Σὰ βρῇ, 

- 



ἘΠΤΑ͂ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. τ 3188 

540 οὐδ᾽ εἰσαμεῖψαι θηρὸς ἐχθίστου δάκους 
εἰχὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος, δ0ὅ 
«ἡ» 

ἢ ξωϑεν εἴσω τῷ φέροντι μέμψεται, 
Ἀ “Ὗ -Ὁ Ἁ [4 

πυκνοῦ χροτησμοῦ τυγχάνουσ᾽ ὑπὸ πτύλιν. 

᾿Απί, 840. οὐεν οἶπο Πδίοπ, 5. ΒΙοιπο ἃ χὰ τι. δέ. 
Ζ6π6 Βδάδαυίυμρ βοϊιθῖηξ Πἴθυ πο ννόροπ ῥέουσαν νοῖ- 
ξ ρ!οπου. ἔσω, εἰμῖρα ἔξω. 

ν. 840 {. ποοῖι ἀπ οἰπάνίηρο οἷπ ἄθ5. νυ] θη [οὶ ηά-- 
βοισϑίοη {Ππροίμῦμιρ (ἀον Θρμίηχ) ΒΠ4 Πταροηάθυ δ0Ὲ 
{εἰμ ΠΠομ6 πὶ 5 μ 6. Ι͂Ὲ}ὼ ϑηρὸς ἐχϑίστου δάπκους ἰ5ὶ 
ϑηροὸς δἀϊοονιβον σοργδποιί, νυ όρῃ. Τγδοι, 680, 
1102 ὁ ϑὴρ Κένταυρος, νϑῖπ πιᾶπ ποῦ γἱθ 6 Εν 
[άϑῦῖη οἶἰπο ἀτύ Αρροβιίίϊοῃ. ἈΠ Θμϊθο. νν 1}. ἴῃ Ὑν  οἢ ον 
(65 ΑἸσοπηοῖὶπθ ἀπά Βοβδοπάθυθ ἴῃ οἰθίοῆθιι (ὑαβι5 ποθ θα 
Θἰ πη ο. ροβίθι! υυῖγα : ἀὰ5 Κομίδυγοϑ -᾿ Του, 465. [οἰπά- 
δο!ρβίοη Βδαθ μου 5. 5. σὰ ΗΙΚ. 869. Αποὰ Καππ πὰ} 
ϑηρὸς ἔχϑιότον δάκος ποιπιθη : ἄα5 ἔοὶ πάβο! σϑίθ {Ππρ6- 
{πᾶπι νοπ εἴπθπι ΠΤ πϊουο, νυνὶ ππτ, Ηϊρρο!. 646 ἄφϑογγα 
δάκη ϑηρῶν, 5. ἀποῖν χὰ ΟΠοθρη. 78ῦ. Νίαμ. Κῦπηίξθ 
65 δ οἢ νϑυβίθμθη: 465 Τ᾿ μίουοα νοπὶ [οὶ πάπα σϑίθπ ΒΤ, 
ἀθ5. ἅπὶ ΒοΠΘΟΚΙ οὨδίθη ει βοπάθα "ΕἸ ἴοτοθ (5. Μαΐι. 
Οτδιηπν. 8. 3510. {). Δ]]1εἷπ δάπος [ἂν δήγμα ἰϑὸ βϑῖπ: 
ἘὈΠΕΪΟΠΘΥ ἀπὰ ἀαγοι ῬΙπάδν, Ῥυίι, 9, 97, ΝΙΚαπά, στ: 
282 (νευρὶ. ύνηι. δίαρπ, Ρ.. 945. 356) πιολύ Ζιὶ ὀυννοὶ- 
565, εἰπῶ, ἀϊθ πιοϊδίθῃ {}ςκαμᾶθη δἰρκῶ. 

Ὑ. 642 ἴ. νυοϊοιοβ. (Β114)ὺ νοῦ Αὐΐβοη ἀθπὶ αγὶπ 65 
"τασοπάθη σἄνγπθη υυϊγα, ἀἃ 65. δᾶ πῆρ 5 Οο ΚΙ δίβομο (ν]6 16 
ΘΠΡΥΔΠ]Πο πᾶς Ὑγὔν 6} δου μᾶϊο πὐπέου θα] ἄθν Βίααί, 2) ξω- 
Θὲ Βα 6 δον ἴ0ἢ βίας ἔξωϑεν δυϊοθηοιηπιθη. ἀδ 68 
ἀυγοπαιβ ἠδίῃϊρ βομοῖπί, ἀπ νγθροπ ἄοι αἰίθη ΟἸθΙ ἢ οὶΐ 
Ἃ6Γ "ἃ - Τιαπίθ Καὰπιὶ οἷπθ Αθπάθγαππρ ἰδ, ΜΠ οἰπῖροῦ 
ὙΥ̓ ΔΙ ΒΒ ἰ ΠΙ ἸΟμ κοῖς Κῦπηϊθ πὰπ ἀπο ἔξωθε δ᾽ εἴσω 
ΟὟ οἵ. ἔξωθεν δ᾽ εἴσω) βοιγοῖθοα. {9606 ἀϊθ ἘΌτηι 
ἔξωϑε. 5. τὰ Οποορῖι. 796. ἔξωϑεν νὸπ ἀθὺ ἀσϊβογοη 
ϑοϊίθ ἀ65. μη 465. εἴσω ἱπννθμάϊο ἀπ Βᾶροὶ ἀθ5 50}}}- 
ἀ65. 5. Ζὰ Υ, 867. εἴσω τῷ φέροντι ἴὺγ τῷ εἴσω 
φέρονττ, 8. πὰ Υ, 958, θυγοῖ μέμψεται νεϊτὰ ἄδμηι 
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ϑεῶν ϑελόντων δῶν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ. 

ΒΠΔ46 ρεϊπρε ΤΙδυρκοῖς Βεϊσοϊοσέ, 5, χὰ Υ. 5386, 
Ὁ τῖσοηβ θεζοιομηθῦ ἀδ5 Εἱαξαχιπη οἰπθη τυϑηγβοΒϑῖΠ 0 
αἰπίγοίθπάθῃ ΕΔ]. οὔποθ σοῦδάθ ποίμυνοπαϊσ.: δὰ ἀἰθ Ζυ- 
Καπίς 8}16ἱπ Ζὰ ρϑῃθη. 5. Ζὰ ἂρ. 167. πυργοῦ, πᾶ. 
πικπροῦ, πιο ἅθε]. Ὡροτησμοῦ, Νῖεα. (εἰσ ε}}) υπὰ 
δηᾶ. ροτιόμοῦ, εἷπ δίετες ΕΘηΐοσ, Ζ. Β. Ὗ, 6926. 
9350, 1040. Ῥεοῖθ. 4385. ὑπὸ πτόλιν ὑπίο ἄθη Νίδαθγπ 
ἀον ϑίδαξ, 5, ζὰ Εἰυμῃ. 942, Ῥὰ5 δῖον ὐεδασίθ θοζιθῃξ 
δῖοι. οὔοπ διῖΐ Υ. δ926. 

Ὑ. 544 πὶ ἀεογ Οὐδέξεν ὙΥΠΠΠ|Θ. ἴσο τηδοέ᾽ Ἰοῆ 
τ ἢ] ὙΌΣ μο. γθάθη. θυ Ζυβδιηηθηθαπρ ἰδ: ἀδ ἀϊ6 
Ἐδιπάθ νγθρθη 1ἤγου σού!]οβοη Ῥυδῃ!θγοῖθπ νϑγαϊθπέ ΒΔ 6Π, 
ἀαἴ5 ἀϊε (ὐί(ίοι 5ἷθ νϑυπιοῃίθη.. ἀπᾶ δαὶ ῬΑ ΠΟ ΠΟΡ 108. 
ν6 ἀἴ6 ῦγισθη. αἰπθη ὑὐομεσοη ΟΘρποΥ ὈΘΚομπιπιθα 
δύ, 80 Κἂππ ἴοὴῆ σνύοῆ!, νύθππ βοπδὺ πὰ} ἀΐθ (ὐξέίοῦ 
ὙΥΟ] 6 ἢ. ἴθεποπ τηϊέ ὙΥ̓ΔΏγΠοΙς αἰπθπ ΒΟ] θομίθεη Εἰτξοὶσ 
γογδιβδᾶροη. δὼὰν 8808 οι} φϑβομυίθθθη βίαίς δ᾽ ἂν 
(θο Μεά. Ρεῖ ὙΝ εἶξ61) οὐδεν ὧν, νυϑίομθβ θεϊάθβ σεσεθπ 
ἂδ5 Ὑεγσπιαῖς ἰσέ, ἀὰ αν 815 ἰδηρ' πῖομέ δυνυΐθβθῃ νγθγάθῃ 
Καπη. οὐὔφίεῖοι ἀΐεβθα Ὀιπάογε σὰ ἃ. ϑ5έ. ὑπᾷ δῃ ἃπάθυπ 
Θικοὰ 85 γογαούθθηθη ϑ'ίθιθθ ἀδυζαίηαπ 5ποῃΐ, 5. 
Ἡθγπμᾶπηΐ ορυβοι!}. 1Υ͂, Ρ. 577 δὰν Ὅθεν βίβῃς 
ἄἀυγοὶ ἀἰθ Κυαβὶβ ζὔγ δηὴ ἂν, νῖς ἐπειδὰν Τὰν ἐπειδὴ 
ἂν, 8. ζΖα Υ. 716. Ῥάββοῖθα ἰδέ δυο υἱϑ]οἱομέ πδοἢ 
ἄδπ ἀπάθυξζαπροθ ἀν {}τὙκυπάθῃ τοῖρ Ἡδιπδηπ ἃ. ἃ. Ὁ. 
Ρ. 3581 ἢ, βορι. ΕἸ. 314 βίαίέ κὰν οἰηζυδοίζθη. ἸΝΙοΒὺ 
ἘΠΥΥΔΕΥΒΟΒ ἸΏ 1οὴ, ννῦγαθ τηδπ 8. ὑ. 56. δυοῦ ἂν δ᾽ ποϊξ 
ὙΥ οἰ δυοῦ βοθγθῖθοπ.. ὑύθιομθ5 σγαρθη Ἃ6ΥΓ ἀπρουν μη] 10} 6- 
γε (ΕΠ ]ππρ' ἰοϊομέ ἴπ ἀδ5 τπϑίγιβοι ἔδίβοια δ᾽ ἂν ἅθετ- 
δοιθη Κοππίε; 85. ἅδον ὃὲ δῃ [ίβομον [6116 Ζὰ ΗΠΚ. 
8509, υπά ὥἅλον αἶοβδα Οοηϊαποίΐοη. ἤ8οὸ ἄθῃ αἀγϊξέοπ 
Ὑγοτγία Ζζὰ Ῥίοπι. 8921. Ῥδπη υυῦτάς ἂν Ζυπὶ Ῥαγοὶρίυπι 
δεμβόγεῃ 6 ΘΌθη ἀϊΐθ διοιυπρ' ἀφ 55 ῖθθη Ζυνξοῆθη 
ϑελόντων υπὰ δὲ Ὀοννεΐβθη νεῦγαθ, Ζαπη8ὶ ἄἀδ ἀθν Ορία- 
{ἶἰνὰ μη. ἂν Ῥεβίθμθη Καππ: νϑγρὶ. ϑορῃ, ΟΙά, 1469 ἔ. 
χερσί τ᾽ ἂν ϑειγῶν δοπκοῖμ᾽ ἔχειν σφᾶς, ΚοΙ. 1865 ἢ. 
πολλῶν γὰρ ἂν καὶ μάταν πημάτων ἱκνουμένων, 
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ΧΟΡΟΣ. 
ὅ40 ἱκνεῖται λόγος διὰ στηϑέων, ὄτρ. γ΄. 

τριχὸς δ᾽ ὀρϑίας πλόκαμος ἵδταύαι, 570 
μεγάλα μεγαληγόρων 

πάλιν σὲ δαίμων δίκαιος αὔξοι, διὸ Αἴβοῖι, ΗΙΚ. 
9268. ϑο|{6 δ᾽ ΕΠΠΡΟΒ ΘΟ 561 βθυπ, υνῖθ 65. ἄθηπ ἴπ θἴποιπ 
ἜΠΠ6 116 ἀον Ὁτκυπάθη 8}. δὸ Κῦππίθ τθὰὰ ϑεῶν 5ὲ- 
λόντων ἃ ν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγω ἃπάθτῃ : νυθιοθβ.. ὑυθ πῃ 
αἴθ δίίεδι νυ ! θη, ον ὑυοὩ] πεῖ Δ ΠοῖΌ βασθη πιδοβίο, 
1)5 Βεἰαίναμπι νυῦγαθ δἰοῖν ἀδπη δ 41165 γον πουρθῃθπαο 
Ῥοχίθμθπ. ἴ96θοῦ αἴθ ϑοβνοῖρατ ἃ ἣν [ὔν ἃ ἂν 5. ἀς 
14]. Βορμοοῖα Ρ. 82. Ῥίοβθβ Βαῦ ἀυοὴ Ἠουιδηπ ΟΡΌΒΟΙ]], 
Ιν. νη. 984 νου ΘΘΒΟΒΙΆ ΡΘΗ; ἋΘΥ τυϑηϊρσοΥ νυ Ἀγ Ομ θἸμΠ0Β 
50 ἰηθογραμπρῖνῃ: ὑπὸ πτόλιν, ϑεῶν ϑελόντων" αν 
ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ. ἈΑπάβγθ Ὑουβοϊᾶσο ἃάθσγου διπὰ 
ὙΥΘΠΙΡΟΙ ΔΠΠΟΒΙΜΙΟΝ. 

Υ. 845 «5 αἀτὶπρέ αἷἴο Ἀδᾶς ἄυτοι ἀϊος Βγυδέ, ἃ. 1. 
68 ἀυτομβομποῖϊάθί τὴν ἀοὺ ουϊομέ ἀὰβ Ησργχ. ὙΓρΙ. 
ΟΒοορι. 376 ἢ, τοῦτο διαμπερὲς ὡς ἵπεδ᾽ ἅπερ τὲ 
βέλος α. ἃ. 

Ὑ. 5646 ἱἰπ ἄϊεο Ηδιθ ἃθεὺ ἀθβ Ἠδατοβ Οἴθοοκο 
βἰεῖρε. ἃ, 1. ἀπ 45 Ἰοοκὶρο Ηδαν βίγᾶυθε βοὶι, ἀδ 5. ὁ5 
δαΐνοομέ βίοι. 85. ὕθον. Αθμη]ομθ5 χὰ ὅόριι. ΚΟ. 16 ὦ, 
ΒΙοιιῆο ἃ σὰ α. 5. ὄὀρϑέας 5ύθμῦ. φγοϊορίϊβοι,, 5. δὰ 
Αρᾶπι. 4838. ϑορῆ. Ττδοι. 106, ΟΙά, 57, ο!. 1190, 
Απί, 962. 

Υ. 547 ἔ. ρονναϊῖς ατοίβργα θπάθς. πόγοπα σού ]οϑον 
δηπου, ἃ. 1. ᾿πάθπι ἴθ Κνᾶρο (βίαν) Κιααἰδιβογιπ- 
δθη ΒούΓΟ56Γ ϑππου νϑύμθῆμιθ. ἴθθθεγ ἀϊθ νογθιπάμππρ, 
μεγάλα μεγαληγόρων 5. 4ὰ Ῥτοπι. 188. μεγαληγό- 
ρῶν ἰδ ἀδ5. Νευΐγιπῃ πᾶ βίθς. δι βίδη  νΊβ0}.. 5. ἃ 5 
ϑδομγορ δέου ππίοῦ : ΝΝοαίγαιη. ὙΥΡΙ Ἰπᾶπ 68. 15 δίαβου- 
Ἰϊπατη ΔΠΒΘΠΘΠ 9. 580 ννῦγαθ θυ πη βουὴ: νῸπ σουνδ]εσ 
δτο Βρυ δ πάθῃ δοίε[οβθῃ ΜΙδπποῦ γϑυπθῃπιομα, τϑάθῃ 
Βῦτομᾷ. ἴθεθον κλύειν τινὸς ἵπ ἀΐθβοχ Βοάθαξυμῃρ; 8. 
ΘοΡα. ῬΆΠ. 4927. Κο]. 307, Λπί, 1189. Ἰοοῖ ἰδύ θα 
Εὐκιάσυπρ ἘΣ ἀδάνς, ΠΩΣ ἰ5ῦ δρβοϊαίον ΪΝοιιϊηᾶ- 
{ἰνι5.5 5. Ζὰ Ῥγοιῃ. 1460, Ἰθυίίον νουσιοϊοιέ ἡ μαϊγά. ζ, 
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κλύων ἀνοσίων ἀνδρῶν. εἰ ϑεοὶ, 
ϑεοὶ τούσδ᾽ ὀλέσειαν ἐν γᾷ. 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 
ὅ00 ἕκτον λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα σωφρονέστατον 

ἀλκήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν ᾿Δμφιάρεω βίαν" 67 
ΣΙ - οι οὰν- 

42 καὶ τοῖς μὲν Ξυραπουσίοις καὶ ξυμμάχοις πατά- πληξις ἐν τῷ αὐτίκα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο, --- ὁρῶντες 
Ὁ, δ. νγ. [{ΠΘΡὈΥΊσΘηΒ βίθῃξ ἀδ5 Ναβου πιὰ ἀ65 Ῥαγεοῖ- Ρἰυπι5 ἐπὶ Θἱπροϊανῖὶβ ΒΙσνγθῖ!θη γὸπ ΟἰΠΟΠῚ ΘΙ γοδογο, νΈΓΡ]. ΗΚ. 751 Ε μέλας --- γειτονῶν ἀπᾶ εἰμπετὴς ἀμπτὰς ὅσος, 894 ξ, Ἰὼν --- εὐσεβῶν, 835 προόπαρα παδῶν, 8438 ἔχων, 870 αἰνέσας, Ομοορη. 629 τίων,. Εαν, ΗΙΡρΟΙ. 1108 Π΄ ξύνεσιν δέ τιν᾽ ἐλπίδι κεύϑων λείπομαι, ἔν τε τύχαις ϑνατῶν παὶ ἐν ἔργμασέ λεύσσων, Απάτοπι, 499 ὥκτειρ᾽ ἀπούσας, αἀὐξῃ σὰ Αἴβοι. ΗΚ. 268, 446, Ῥογνῖ!β συ Ομαυϊίοη Ρ. 2992. ΑΕΒ ηΠΟἢ. βομεὶπε ΗΚ. 769 τῷδε Θαογδαομέ Ζὰ βθση, 

Υ. 848 ἢ νγεμη ἀοςὴ ἀΐδ Οὐέίεν. ἀἴ6 Οδέϊου ἀἴθθο νϑγηϊομέθίθη ἱπὶ Τιᾶπᾶς (ἀδίβ 58 πῖομε υυϊθᾶδε Ιοθϑηαῖς ἴπ 1ἴῃγ Ὑδίθυϊαπᾷ Ζυγάοκκοῆνθπ). Νοά. τομαῖς εἰ ϑεοὴ, 
Θεοὶ, ντογαυ δον αἴθ σθυγμη!οηα 1,οβαγέ εἴϑε οὗ ϑεοὶὲ Ἀϊηντοι δύ, νυὰβ παι ΒΟ γοΙ  έθη!ον ἰδέ. Ὁ Τιορασί εἶϑε γὰρ ϑεοὶ ἰδί Αϑηάθγθμπσ, Ὦδν ΟΥΟΥ υυϊδάθυμοὶς ϑεοὴὶ; ὝΘΙ ΘΓ δι} αἴθ σδξείομα ΗΠ ἄδ5 πιοὶβέβ αθνοῃύ Ἰορέ, Ὅεθεν εἰ πιϊξ ἄδιη Ορέαϊίνυβ ἴῃ ἄον Βοαάδυΐζαπσ νοπ ὠξί-ῦ πᾶπι 8. Ζὰ Υ. 242, ἐν γᾷ, ΑΙά. ἀπά Βοϑ. ἐν γῇ. 

Υ. δδ0 λέγοιμ᾽ ἂν, 5. σὰ Υ. 357. δωφρονέστα- 
τον Βαθ6 ἴθ ἂυ5 Νοᾷ. α. ἃ, 81 ΠΟΙΏΠΊΘΗ 5 ὙΥἃ 5. Ὑγθρθἢ 
ἄριστον 56ιν φσεῖβ!, ὍΝ Καπη δαςὴ δωφρον ἕστερον γεγο αἰρ νγογάθπ., 5, Ζὰ Ὑ. 579. 

Υ. 5661 ἀλκὴν ἄριστος ἵπι Καπιρῖα 5θὴν ἐν  ΠἼοἢ, 5. Ζὰ ῬΙοπ,, 415. ἴῦεθεν εὐλρὴ 5. οθδπ Ζὰ Υ͂. 480, πη μάντιν ᾿Δἀμφιάρεω βίαν 5ιεδὲ μάντιν δαϊεοξ νίβοι, Ὑ]6. Βορἢ. Απιρῃΐαγ, Βγ. ΠῚ ὁ πιγνοτήρης τοῦδε μάν-. τεῶς χοροῦ α. ἃ... δυοῇ νἱβὶ!οῖοῆς Οὔρη Υ, 564, υπά Ζυρίεϊοιι αἷς Εδιηϊηΐησπι, νυυῖς. οὔ. οΥρ]οἰοιθπ Καί 
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Ομολωΐσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος 
κακοῖσι βάξει πολλὰ Τυδέως βίαν 
τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράκτορα, 

Ι 

τπᾶπ Διο ΟἸοορῖ. 896 φίλτατ᾽ Αἰγίσϑου βία. τερον 
ἀἰ6. ϑγηϊχαβὶβ ἴῃ ᾿μφιάρεω νεγρ]. ὅϑορῃ. Κο]. 1818, 
ἀ6 41]. ϑοριιοο 5 Ρ. 8ὅ. 

Υ. ὅδῷ Ὁμολωΐσιν, παοῖ ἄδπι βοιοὶ. σὰ ἘῸΓ, 
Ῥμοῖη. 1196 50 φαπδηπύ, πίθου νοὶ Ἡοιποϊοουβ. 

τ οἴποι Ομπθ ἄθ5 ΑἸπρῃΐοη. οὐδ νοῃ ἄδθι' Ἠοιηο]οΪ 5, 
Οἷποὺ Τοομίου ἀ65 Αππρΐου ἀπά ἀογ Νίοθθ. [μοἰζίεγα 

ΠΆΠρΑθ6. παῦθῃ διιοὴ αἶα Βομοϊΐθη σὰ ἃ, 5... ΤΖούΖζαβ 
Ζύπὶ ΤΥκορῆν, δ90, Ἡνοΐη, Βα, 69. οι οπιοὶθα ἰοἰζοὶ 
68. ὸν Ῥαύδδῃ, ΙΧ. 8, 8. . 

Υ. δδὃ Πι τ Βὄβθη ποπηὶ δὲ οἷξ ἀθο5 Ἐ γάθυ5 616- 
νὰ] ἄθὰ ΝΘ ΒΟ θηιηγαο . ἄθη 5ιἰαδάίαυξγά νοῦ. ἀᾶ δὲ 
γον ζύ ϑ!οἢ [ὔγ Αὐροβ 465 Τ0π|61}5 ΤΠδῆγοι 5. ἀοΥ Εὐτῖπηνϑ8 
ϑομουρθ, δἰ5 (θυ! 465 ῬΊΟΠπΟΒ.. ὑπὰ οἷη ἀϊθβοὰ {Ππ}61] 
ἄθιη Αἀγαβύοβ. ἀδύμθμα θυ ρθυγθβθὰ 56 Υ. Ἀαποῖοσι βάδεε 

πολλὰ πΒοϊϊπιρέοπα ποηηΐ δὲ οἵθ, οὐ βοβμηρς οἷο. γα- 
κοῖσε ἀτγυοκί ἀϊθ τί ἀπᾶὰ Ὑ͵εῖδθα δι5, 5. ζὰ Ν, 9229, 
πᾶ κἰοῦ ἀθπὶ Θ'᾽ΠῊΘ ποῖ ΤῸ πακῶϑς; γΈΓΡῚ. Ευτ. 
ΒΠ65. 717 ἢ, πολλὰ τὴν βασιλίδ᾽ ἑστίαν, Δτρειδῶν 
παρῶϑ ἔβαξε, Ἡορὶοά. γος. 184 μέμψονται δ᾽ ἄρα 
τοὺς χαλεποῖς βάξοντες ἔπεσόσι. 

Υ. δ84 5ἰπᾶ αἷς γοτίες τὸν ὠνδροφόντην, τὸν 
πόλεως ταράπτορα ἄθιη ϑ5΄'πηθ ποῖ δῖ Τυδέως βίαν 
ὈδθΖορθῃ, νυν ΑΘΒ ΗΠ] 65. οὔθ, 5. 485 Θ'δοιγθριβίου ὑμίου : 
(Οοπδίγιοοη. ἔἰεθονῦ ἄθη Αὐκοὶ θοὶ ἄθ Νοπιθη πδοὴ 
ὙΟΥΡΙ5 ἀθ5 ΝϑηΠμθηΒ. 5. δίας, αταπιη. 8. ὁ08, δῖαπ 

ονογβίομέ τὸν ἀνδροφόντην νοῃ ἀδὺ ΒΙαίσοθυ! 4 465 ΤῪ- 
ἄθιι5.. νύθρθῃ νυθίομου ΘΓ 88 Αἰζο!α ΠΔῸἢ ΑΥΒῸΒ ΒοΗ.: 
ΨΘΡΡῚ. ϑόριι, Αοβιαὶ, Βυ. ὙΠΙ|, 8 οὐδ᾽ ὡς ὁ Τυδεὺς 
ἀνδρὸς αἷμα συγγενοῦς Ἀτείγας, ἐν ᾿έργει ξεῖνος 
ὧν οἰπκίξεται, ἔπαν, ἨΙΚ. 148 Τυδεὺς μὲν αἷμα δυγ- 
γενὲς φεύγων χϑονὸς, Οἰποὺβ Β.1 Καλυδῶνος, 
ἔνϑεν αἷμα συγγενὲς φυγὼν Τυδεὺς --- ὥπησεν 
Ἄργος, Ῥίοάον. 51Κ. 4, 6ὅ, Αροϊοάον, 1, 8, ὅ, ὅ080]. 
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θῦ0 μέγιστον Ἴάργενι τῶν κακῶν διδάσκαλον, 
᾿Εριννύος κλητῆρα, πρόσπολον Φόνου, ὅδ0 
κακῶν τ᾽ “Αδράστῳ τῶνδε βουλευτήριον. 
καὶ τὸν σὸν αὖϑις προσμόραν ἀδελφεὸν 

“σὰ οι. 1|. 14. 190 υὶ' ἃ. Ὅοοϊι ἰδ ἴθποὺ Αὐξάτιοκ 
ὑγοσοη 65 Ζ.ΒδΙ ΘΔ ΠΟ 5. ΟἴαπΌΔΥ γὸπ ἄθπι ἀπγο ἀ6 5 
Ὑγάσδυβ. Πουθεϊσοίτίοπ ΒΙαὐἰνουριθίβθθ σὰ ΠΘΙΠΠΘΠ 9 8. 
ἈΘΒΠΠΟΠο5 σὰ ἂρ. 4680. πόλεως εν ϑίαάέ ΑΥΡῸΡ. 

Υ. δδ ΕἾ ἰδ ἀθγ στυμᾶ ἄογ Ὗ. 854 δμηίῃαϊέθηθη 
Βοποπηυηρσθη ἈΠΘΘΡΘΡΕΠ. Νίδη νου Ὀϊπάθ μέγιστον Ἄργει 
τῶν πακῶν διδάσκαλον κακῶν τ΄ ᾿δράστῳ τῶνδε 
βουλευτήριον, νγοζι Εριννύος κλητῆρα, πρόσπολον 
Φόνου φτϑαϊοαία μη] οι Αρροβιίίοι ἰδ: 5. χὰ Υ, δδ8. 
μέγιστον διδάσκαλον «5 τνοιζῦρ!ἰομδέαεπ Απβε τίου, 
Ἡαυρίαπδιξίοεσ, τῶν κακῶν (65 ππρ] οκιομοθη ἰἀυϊορβ 
ὅεσοπ ΠΟΙ. 

Υ. δ56 Ἐριννύος (Μεὰ. Ἐρινύος, 5. σὰ ῬΥοπι. 
514) κλητῆρα 815 ἀοΥ Εὐτῖππυβ ϑοθουροπ.. π᾿ 50 ἴθτπ 
ΕΓ οἰεϊοῆβατῃ ἀὰ5 ῬΥευκζθὺρ ἀογ Βύγρεγκυϊθσο ὑπὰ ΒΙαέ- 
νογρίθίβοη Ἰθθοπάθῃ (πη. 8560 ει. 964} ὐγίμην5. δύ, 
πρόόπολον Φόνου, νετρὶ. Αρ. 719 ἑερεύς τις ἄτας, 
Βπωτ, Οτεβί. 261 ἐνέρων ἱέριαι. ἴθεθεν Φόνος 8]5 Ρετῖ- 
δ0Π 8. Ζὰ Υ. 48. 

Υ. 557 πακῶν τ΄, εἷπ ὙΠΟ ον τκυπᾶάοπ κα- 
φιῶν δ᾽, πἰομβέ ρὰπφ ἅνεὶ. βουλευτήριον [ὃς βου- 
λευτῆρα. 

Υ. 588 Πἶ δθοῖ ἀεῖποη Ὀεϊσοογαποίοεπ Βγιθυ ἄδπῃ 
Ζυγθοκροθοροπ τη ΝΝαιηθη. ἀθ5. Ῥοϊγποῖκοβ ἰδνναϊί, υπὰ 
ΦΎΥΘΙΏΔΙ ΖΌΥΩΓ, 81 Εἰπᾶθ ἄθη Νίαπιθῃ δἰηίμθι πα, σι 
ΕΓ. πᾶ ΞΡΥΪΟΒύ ἀἴ6565 Ὑγοτί ἀυτοῦ ἄθη Νυαπα. προό- 
μόραν ΒᾶΡ6 ἰοῖ ἂι5 δΝῖεά, (προόδμύραν παοὶ εὶς }} 
ΔΘ ΠΟΙΏΠΠΘΠ. ΟὉ 65 φίθιον εἷπ πίον υγϑιίου νογκοιη- 
Ἰπθπ465 Ὑγοσ ἰδέ. ἘΠ- Κῦπιπιξ γοπ μόρα, ἰιεϊϊδέ: Ζὰ ἄοχ 
ΝΝΘΡΘΗΠΊΟΥᾶ. Ζὰ ἀοΥ ΝΕΡΘμβοῦδαν ρσοῃδγιρ. πη 15ὲ ἢὶπ- 
Ζυροίαρε, ὑπ α΄ἴ6 ΔΙΟΡΙ ΟὨΚοῖς (65 Απγθάθηβ ὑπὰ οτγ- 
δία πἀθηνυοσάθῃβ δηζιαοιέθη. Αποὴ ἰδ ἄδὰ5 Ὁ οτέ πῖοδέ 
ὈΠΡϑβομά, ἀὰ σὑὸπ Ῥεϊοροπποβίοσῃ αἰ Ἀρὰς ἰδέ: ἄθπα ΝΣ μεν. 

᾿, π΄ φλν ΤΣ αν μἐ- 
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ἐξυπτιάξων ὄνομα, Πολυνείκους βίαν, 
500 δίς τ᾽, ἐν τελευτῇ “τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος, 

καλεῖ, ̓ λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα ̓  δ8ὅ 

----.ὄ.-.ὄ.-.......ὕὉὃὔὕ.--.....--- - -...-τὐτοῖ το π-π-ΦφΨψἕἀἥὭπΦφΦτῇΔ΄'Π΄Π τέ τ ἔὔπτπΦΠ΄ῇ΄ῇῇπ᾿--πῇΐΦΠἠὺ::-Ιο 

μόρα ᾿ἰϑ( οἷπ Ῥ6]ΟρΡοπΠΘβ150}}68 σου ῦ οἸ τοι ΒΡ Υ ΔΗ Ἰ5ΟΠ 68 
γγοιί. 16 ἃπάοτο 1ωοβατ προόμορον ἰδ βδοδθη ἀδ8 
οΥΒΠιδ 5. ΘὈΘη 115 οἢπο Βαῖβριθὶ, ἄοοι πὶ ὑπέρμορον 
Ζὰ νου  οἰομθη τιπᾷ νυδῃγβο ϑἰ Π10ἢ) οἷπ ἀπρ] οΚΊ ΟΠ ν Υ εΥ- 
ῬΘΘΘΘΥΠΠ ΒΥ ΘΥβ 0. οοἷ Κὔππίο πιᾶπ προ5 μόρων (Α]α, 
πρὸς μόρον) ΘΟ ΘῸ ἢ ἀοΥ δ]ίοῃ ΟἸεἰ μος ἀογ Ο - Τιδαΐο 
ψουμαΐῃθπ. ἃ, ἱ. ἀοίηθη ἀἷν ἀσγοῖ νου ηρσηἶθ56. ἀστοῖς 
ὍΡΟΥ ἀπ ται, Ἡδυβα νναϊΐθπάθ ϑομϊοκυπροι; Ζυσο μοι θη 
Βιυάον, νυ βόορη. Αἰὰβ 759 πίπτειν βαρείαιδ πρὸς 
ϑεῶν δυόσπραξίαιδ, 5. ον χὰ Ῥίοιη, 7064. ἴϊερει 
ἄδθη ῬΙ αν] 15 μόροι 5. ΟΌ6η Ζι Υ. 401. Αὐοῖ Κῦὔππίθ 
Ἰᾶπ πρὸς μόραν 5ομγεῖθθη: ἀοίπθη Ζὰ ον Νογα ἀ68 
ΑἸρ ΐαγθοβ ρϑμογίσοπ Βυυάογ, 5. Αβμπ]ομο Ζὰ ῬΘΓΒ. 
968, [πάρϑβθπ βομοϊηέ προόμόραν πῖομξ δυΐσοσεθθη 
νγογάθῃ σὰ αἀὔτἔθη, Ζιμηδὶ ἄα 65 ἀ16 Απδίουῖθ ἀθσ ΥῪ ὅγίθυ 
δυΐ --- ϑήρας, --- αγόραξς α. ἃ. [ὔν 5᾽οῖι δαῖ, ἴὔοθεγ 
ἀϊο Ἐπάυπρ ας 5ίαϊῇ οδ 5. διοκοπᾶνγ χὰ ἔυγ, ῬΒοίΐη. 
120. Βιυποκ σὰ ὅρη. Αἷαβ 604. Τμοῦθοκ ἀδ5. ὑπὰ Ζὺ 
Ῥβυνϑαῖομ: Ρ. 658 1. Απ ἄον Εογπὶ ἀδελφεὸν, ἀἷθ 5ἰοὺ 
ΥΥΔΥ Οἰξζου.. ΔΌΘΓ πῖομέ ἴῃ ἰδ ῖδοθοα ΤΠ Υππθίογπη πᾶσί, 
πε ἀοίσ μα} Κοὶπ Απβίοίβ σὰ πϑῆπιθη. ἐξυπτιάθων 5ιον 
τὐοϊκννᾶτί5 Ὀϊοσοπά., ἄθῃ Κορῇ συγ οκθουρεπᾷ, ἃ. 1. Ἰααΐ, 
δὺ5 νοϊΐθιῃη Ἠδὶβα βοϊγοϊομᾶ, ἱπίγαποιν νυῖθ [ωυκίδη. 
ἩδγΆΚ]. 8 οὔτε ὅλως ἀὠντιτείνουσιν 2) τοῖς ποσὶν ἀν- 
τερείδουσι, πρὸς τὸ ἐναντίον τῆς ἀγωγῆς ἐξυπτιά- 
Φοντεξς α. ἃ.: διοἢ ὑπτεάδειν νυἱγὰ 50 σεθγαυομέ. ἴΠοῦος 
ὄνομά τινὰ καλεῖν 5, Νίαι(ῃ. ατάπιι. 58. 4920. Απιὶ. 
ὦ. Ὁ. τὲ υπᾶ Ζνγαῦ. 5. Ζζὰ Ῥγοπι. 9208, ἐν τελευτῇ 
ἃπι πάρ. πδοὴὺ ἀδθὺ οὐβίεπ ΝΝοππαπρ 468 ΝΑΠΙΘΗ8, 
τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος ἄρῃ ΝΙΆπιθῃ εἰμί μοι ὁπ, σοῦὶο- 
δομπά, 80 ἀᾺΓ5 ΑἸΙΡἴαΓΔΟΒ : ὦ Πολύνεικεξς, πολὺ γεῖ- 
305; οὗον ὦ Πολύνειπες πολὺ νειπκῶν, ἀὐοὺ ὦ Πο- 
λύνειρες, πολλοῦ νείκους ἐπώνυμε οὗογ Αθμπ]Ί ἢ 65 
γἹοῖ, Ὑπεΐ ἀοΥρ]οἰσμθη Ῥαγοποπιδβδῖθπ νοῦρὶ. Υ. 640. 
660, 810 (., Επυτ, Ῥμοῖπ, 659 ζ.. 1600 ; δυοῖν οὔθῃ ζὰ 
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ἣ τοῖον ἔργον. καὶ ϑεοῖσι προσφιλὲς, 
καλόν τ᾽ ἀκοῦσαι καὶ λέγειν μεϑυστέροις, 
πόλιν πατρῴαν καὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 

Ὁθῦ πορϑεῖν, στράτευμ᾽ ἐπαχτὸν ἐμβεβληχύτα. 
μητρός τε πηγὴν τίς κατασβέσει ἐμης ἢ 590 

Υ. ὅ18. Αρ. 1051]. ϑορῖίι. Αἰὰβ 498, αϊοκοᾶν χὰ 
Ἡεογοάοί. Ρ. 439. 64. ΕἸπιδίον σὰ υν. Βακοῆ. δ0δ, 

Ἐδῆ56. ἱπὶ ἰθχ. ρύδθο. ἴῃ ἱγαρίοοβ ὑπέου Αἴας ἃ. ἃ. δὲ 
ἔῶρο δῃ.9 5. Ζὰ Ῥύομι, 644. ἴ5εθὲγ διὰ στόμα 5. οὔδι 
σιν τῆς, ΘῚς, 

Υ. δ692 τοῖον ἔργον ϑοϊοῖν εἶπα Τηδί. νῖθ ἀπ 
{πυ5ὲ. Ὠϊ6 ἘγκΙᾶσυπο οϊσὲ Υ. δ64 {, καὶ ϑεοῖσι ἀὐο ἢ 
ἄθη Οὐτίογη.. πἰοιέ ἀθπ δίθηβομθπ 8]]6]π. ὃ. εἰ ΠΡΌ οΝ 
βίθῃς καὶ οἵί. 196 ῦον πκαΐέ --- τὲ 5. οϑὸπ Ζζὰ Υ. 9299. 
Ὁεθυῖροπβ ἰδὲ αἴθ Ηδάδ Ἰγοηΐβοι -- ΒΥ ΚΑΞΌΞΟΝ. 

Υ. ὅ68 ἀκοῦδαι καὶ λέγειν, νεγρὶ. Ῥοῖβ. 917, 
Βορ, ΚΟ]. 189 ξ, 1988, 

Υ. 864 ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς ἀϊε ΤΟ ΣΙΩΝ 
ῬΓϑοπᾶπί, βίδί γον Βιιάβᾶυ!θη, Αἰξᾶγα ππά ᾿ΓΘμρεΪ, 
γε Υρ]. Υ, 468 ἢ. γείτονας πύλας ἔχων Ὄγπας ᾿456- 
γας, Ῥεῖξ. ὅ96 ταἀνταῖα ϑεῶν, ΗΙΚ. 18 ἔ. φυγάσιν 
ῥῦμα δαιμόνων σέβας, 181 τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν 
γεγο. τὶς Υ, 9354, 3521, 542, ἀδ5. 909 τῶνδε 'δαιμό- 
γων, 451 ἔκ τῶνδε --- Κα τ 097 τῶνδε --- ϑεῶν, 
Αρ. 5801 τοὺς ἀγωνίους Ὁ Ως, ̓ 807 δαίμονες ἐντή- 

λιοι, 880 ϑεοῖσι πρῶτα δεέμώσομαι, ΟΒΟΘΡΙΝ. 1068 
“Δοξίου προσϑιγὼν, Χοη. Ἀπ. ὙΙ. 1. 11 ἐν ταῖς 
πρὸς τοὺς ϑεοὺς προσόδοις α. ἃ.. Ῥεβοπάθυβ ϑόρῃ. 
Απέ, 199 ἢ ὃς (Πολυνείκης) γῆν πατρῴαν καὶ ϑεους 
τοὺς ἐγγενεῖς φυγὰς πατελϑῶν, ἠϑέλησε μὲν πυρὶ 
πρῆσαι πατάκρας,, ντοβεὶ δὲ πιᾶπ πο ΒΘἢ6, 

Υ. 866 υπά ἀϊς6 Δίυξζίογαπο!]α νυῖγά υυϑῖομοα θολό 
δυβι βοθθη ὁ ἃ. 1. ὑπ νγϑίοθον οἴη Βθομύ μαθοπᾶθ υυἱτὰ 
ἀὰ5 Ηαδυρίτοῖ ἄάζὰ ππίογάγθ κοι ἀπᾶ ππνε Κβᾶπι πιᾶ-- 
οθη ὃ ἘπΠπὴ ΠΩ], ἀκα ῬοΙΎποῖΚοβ. Ζὰ βοίποηι Βδομία 
Θοίδησθη Κᾶπη., ἰδέ Ζνγαῦ ἀδ5 Αὐρϑίθυμθου, ἀδ5 Ηδυρί- 
ὨΙΪ((6] ΔΌοΥ βοὶῃ ναϊοείαπά. οὔπα ἄδββδεῃ Βεϊδίϑπα οὃΥ 

κῸ 

οὐ 

ὶἀοσυ με λμμ δον", νυν οἱ. ὑλ- κα Χϑιοδδινδολον, ἐσὐμδωὰ.. 

ἀν" νὰ 

ΤΊΤΟΥ ΚΕ Υς 
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πατρὶς δὲ γαῖα, σῆς ὑπὸ σπουδὴς δορὶ 
ἁλοῦσα, πώς δου σύμμαχος γενήσεται ; 
ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανῶ χϑόνα 

βοῖὶθ Βδομύ ποδί δυῇ ἀϊε ῬδοΥ οὐϊδησοη Καππ. Ὠ]ϊ6 
ἘΣ ΚΙάγαπρ ξοϊσί ἵπ ἄθπ πᾶοϊδέθη ὕουβοη. μητρὸς πηγὴν 
ἰδ οἷπ Βερυ : αἴθ Μυξίογαιο} 16. ἩἨδαρίᾳαθ!θ., ννοζὰ 
τηᾶπ μητρόπολις γεγο οἰομοθι Καμππ. 830. σα υ διῇ ἢ ὙΥ] : 
ἹΜυϊίογκίγοιθ, Μαύίον  βομθα ἃ. ἃ. πηγὴν βίβῃξ θοῦ 
ἐτορίβον ἀπᾷ φυγᾶν [ὧν πηγὴν δίρκηϑξ., νγὰβ ἸΏΔΠ 8115 τίς 
δίρ()) οὐβιοῃέ; γΘΓΘΙ. Ῥγοιῃ. 109 πυρὸς πηγὴν, Ῥεῖ. 
9234 δἀκάουῳ πηγὴ, 129 κακῶν πηγὴ» Ῥιπάαατ, Ῥυέμ. 
4, δ92 παγαν ἐπέων, Χοπορ.. Κγτεορ. ΥἹΙ, 2, 18 α 

᾿ τέχναι, ἃς πηγάς φασι τῶν παλῶν εἶναι, ῬΙαΐάγοΝ. 
ΟΟΠΙΡΔΓ, ΓΒ ΘΒοΙ οααῃὸ Βοιαϊο ο. 0 παρέόχε πηγὴν τῆς 

εἰς αὖϑις εὐνοίας καὶ δυνάμεως τοῖς πράγμασιν τ. ἃ. 

πατασβενγύναι νυἱτὰ διὸ νοι ΕἸ 5βιρ Κοϊίοπ ρεθγδθοῦ, 
γοΓρ]. Αρ. 866, 936, υμπά 5ο ὄὀβενγύγναι υμᾷ 6αδεισιρογε, 
{Π6θυῖσθηβ θθζοίομπθί 45 Ἐπιξυχιιπι οἰπθὴ Ὑν 8 ΒΒ ΒΘ ΠΟ ἢ 
εἰηίγθίθπάθη ἘΠ], 5. σὰ ἀρ. 167, ἀπά ἀδῃοὺ παῖ δἰπθηι 
ἘΥαρονγοσίθ ἀὰ5 Οθρθηίμοι!, γΕΓΡ!. Ἀξ. 950 τίς δέ νιν 
πατασβέσει ; Ῥοιρ. 935 ἢ δολόμητιν. δ᾽ ἀπάταν ϑεοῦ 

τίς ἀνὴρ ϑνατὸς ἀλύξει; α. ἃ. δίκη, ἀϊδ ὅδοίια βίαϊέ 
ἀοΥ ῬΘΥΒΟΠ 9 νυνῖ6 ΑΘῃη] ΟΠ 65 οἵ. 

Υ. 567 {. ἰδέ ἀϊ6 Εὐκιάσαηρ ἄθς Ὑοτίσοη: 485 8- 
ἰου απ πᾶιμ!Πος, δα ἀοίποη Βοίσο ἄσσον ἄθπ ϑὅραοι 
(ἀπγο Κυϊορδροννα! ) σΘΠΟΠΠ6Π.. ννῖ8 υυῖγὰ 65. αἷγ Βοῖ- 
βίαπα ννογάθη ἐ Ἐπ5Ὸ νυῖγα αἴ ἴῃ ἀδίποιι βθομίθ σαρθη 
ἄθη ὔίθοκίος ποῦ βομαξζζοη, βομάθση α]Ιοβθπὶ ν᾽ πη  ἢΓ 
Ῥοϊβίβῃβθπ. ὑγθηη ΘΓ αἴθ Ὑθᾶθυ σὰ νογάνάηρσθη βθοῃῦ. 
8065 Ῥοϊνπθῖκος Θοθυ]α θοβίαπά ἀδγῖῃ, ἀδ!5. οΥ νοὴ δἴπθιη 
δοκνᾶπκι. πίομῃ δὴ ἀΐθϑοπὶ 8]]6ῖπ.. ΒΌΠάθυμ ἃπ 56: Π6Πὶ 
ϑάηΖρη Υ αἰθυϊαπάθ Βδομθ Ζὰ πϑῆτμθη βιοῃίθ. 5. Υ. 1096 
ἴ.. νὰβ οὐ βϑι δ Ὗ. 616 ΕἾ, δυββρυιομῦ, Εν τηυίπίθ 
νἱ ΘΙ πιθ ἢν βοῖπθ ΜΠ γρΟ χὰ ΘΒ ἀσυϊομίουπ. ἴθ βϑίποιη 
ϑίγοῖίθ πὶ ἄθπι Βυάου αὐδογάογη. πατρὶς δὲ, εἰηΐσθ 
πατρός τὲ νίϑροῃ μητρός τὲ ἵπι ψοιΐροη ψεῖβθ. δὲ 
ἄθπι ϑ΄'ππθ πδὸ [Γ γαρρ, 5. Ζὰ Ῥύοιῃ. 19, 

Ὗ, 869 ἢ, 5, ἅδεγ γὲ μὲν δ᾽), πὰπ φυνὰχ νγοπὶσ- 
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510 μάντις, χεκευϑῶὼς πολεμίας ἐπὶ χϑονός. 
μαχώμεϑ᾽ " οὐκ ἄτιμον ἐλπίξω μόρον. 598 
τοιαῦθ᾽ ὃ μάντις, ἀσπίδ᾽ εὔκυκλον νέμων 

Βίβπβ, ἱπάθββθῃ νγθηϊσϑίθπβ. ὑουρὶ. ΗΚ. 9939. 96ὅ. ἀρ, 
649, 8θδ. 1186, Ἑσυπ, 419. ὅορῃ. ἘΠ. 1949. Ττδοῆ, 
484. Ἐπτ. δὶ]. 1276. τήνδε πιανῶ χϑόνα μάντις, 
ἃ. 1. 10 νγοτάβ αἴθβοβ [8π4 θερίοκοπ αἷβ ϑθθοσ, Ἐπ 
ὈεΖιεμπέ βοὴ ἀἴθ5 δυΐ ἀἷθ ὅδσθ, ἀδίβ ΑἸηρῃίασαοβ δαξ ἀοΥ 
ΕἸποΟΝΟ τηἱϊῦ βεΐποπὶ ύασοηῃ θεῖ ΟΥΟΡΟΒ γὸπ ἀεν Εγάθ 
γϑυβοδίθπροη (τνοῦρὶ. δίγαθοπ ΓΧ. ρ. 399 ἃ. 8.}). 806. 
γοῖῦ Ζδυβ πβίθγ Ὁ] 10} σαιπδονύ νγογάθῃ 56 ὺ., ὑπ ἴπ 5εϊ- 
ποι θεαὶ ΟΥὔοροβ ἴδπη ουθαυΐθη δι σέμυμηθ ἄθη Νίθπβομοπ 
π Θομίαΐα ἀἷα Ττγᾶσπι σεάρυΐζος ᾶΡ6. 5. Ῥαυβᾶπ, 19 
84, 8. ὅόρῇ. ΕἸ. 830 ἢ. οἶδα γὰρ ἄνακτ᾽ ᾿Δἀμφιάρεων 
χρυδοδέτοις ἕρκεσι ρυφϑέντα γυναικῶν" καὶ νῦν 
ὑπὸ γαίας πάμψυχος ἀνάδόει, Οἴοοῖο ἄς αἰνὶπαί. 1, 
4)Ὸὸ7 “πιρλίαγαμπε ἀμέεπι δὶς Ποτιογαυ ξαπια Οταεοῖίαε; 
Τεμδ πιὸ Ππαδεγεέμτ, αἰῳμα μὲ αὖ οἶπιδ δοῖυ, ἴπ ῷμὸ δϑδῦ 

βιωπιαΐμδ, ογαοσμία ρμεέεγεπίμγ, ἄθὰ ϑ30Π0]. Ζὰ ἃ. 6.9 
᾿ΑΡοΙοάον. ΠΙ|, 6. 8 υπά Ἠξδγπα ἀ85. Τθεθοῦ πεαΐγειν 
5. δὰ ἀρ. 969. κεκευϑὼς θερτγάθεπ., νεῖβ οἵέ. Ἐΐπ5 ἰδέ 
ΔΌΘΥ βεὶπ Ὑευβο υπροηνγογάθη Ζὰ γουβίθεῃθη. πολεμίας 
ἐπὶ χϑονὸς δὴ ἄεσ Θσθηζε ἀθ5 [εἰ πα! ῆθπ 1,8πᾶδ5, ἄθππ 
ΟΥΟροβ ἰὰσ 8ῃ ἄθὺ αγεηζε σὑὸὰ Βοϊοξία, ννεῖβῃα!] "Ὁ 65 
ΔΌΟΝ στὸπ ἄδθη δ᾽ίθῃ θοσγαρῆθπ αϊά χὰ Βοϊοίία. Ὀδα!ά 
Ζὰ Αἰκα σεγθοῆπθέ νεῖγά, 5. (β αν" ποία οὐ θἷ5. 8πη-- 
αυϊ 1. Ρ. 1133 ἴ,, ϑ!πιαβὶ ῬΙπΐαπαθ Ἄχογοῖίί. Ρ. 108 
Ζῇ ἃ. ἃ. ἐπὶ Βαρεῃ αἴθ νογζΖρ!  ομουθη Ὀτκαπάεῃ, 8Π- 
ἄετε ὑπό. ὕξεθεν ἄθπ Θεργασοῖ στὸπ ἐπὶ 5. Ηδγπηδηπ 
χυτῃ Ὑροῖ. Ρ. 89. πο. 994. δεν ἀἷδ ΥΥΙϑἀθυβοίαπρ ἴῃ 
χϑόγα υπὰ ἀϑονἀς 5. Ζὰ τε δὴ 6. 

Υ. 571 νὔπεομέ ΑἸπρΐαυδοβ ἄθη Καμρῆ, ἀᾶ δὲ 
ἀδ5 ἈΠεΐοῚ ἰδὲ σὰ μόθον ΕΓΘ. νγεπῃ δ᾽ βἰθ σίθοι τέ 
ἄδῃ ο]αβία ἀθβ ἤμθθη5 ουκδαυΐοπ τηὰΐβ: γογρ]. δύῃ 
Ὗ. 599. ἴθεθεν ἀϊθ ὅδομε 5. Ζζῃθ Υ. 969, δῖίδῃ Καππ 
γὰρ ετρᾶμζθη. 5. ζὰ Ὕ, 79. 

Υ. δ13 εὔκυκλον, ϑίερβαπ. εὐκῆλον αἷ5 γαγϊαπίβ. 
νέμων ᾿δπαμαθεμά, Ὀθνγασθπᾶ. βομνηπηρσοηᾶ, νεγρὶ. Αδ.: 
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πάγχαλκον, ηὖδα. σῆμα δ᾽ οὐκ ἐπῆν κύκλῳ" 
οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἰναι ϑέλει, 

70 βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος, 
ἐξ ἡ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. 600 
τούτῳ σοφούς τε κἀγαϑοὺς ἀντηρέτας 
πέμπειν ἐπαινῶ" δευνὸς, ὃς ϑεοὺς σέβει. 

15. 613, 780, Εππ. 3507. Βορῃ. Αἷαβ 3569, Ῥιπά, Νβῆι. 
6. 27. Μεά. (ἂπι Ἀδπάς Ἰθάοονβ. νοῃ αἰίου Ἠδπᾶ ψρ. 
'ψέμων) ἃ. ἃ. ἔχων φερθὰ ἀὰ5 Ὑογβιηαίβ ἀπ Ὑυδ}γ-- 
ΒΟΒΘΙΠ]1οἢ ΕὐγκΙᾶγαπρ, 

Υ. 5673 5. ὕδου κύηλῳ κὰ Ὗ. 477, ἅδον ἀϊο 58.086 
Ἐὰν. Ῥμοῖη. 1118 ἢ ὁ μάντις ᾿Ἀμφιώραος, οὐ σημεῖ᾽ 
ἔχων ΠΝ: ,ν ἀλλὰ σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα. 

Υ. 514 οὐ γὰρ δορεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι 3έ- 
λει, 5. Ἀθη οῆο5. Ρθ61 ΒΙοιμβοϊα ὑπ Θοθννθηκ, δορίεῖν 
θοζίθμέ βοὴ διῇ αἴθ ΘΙ ΠΗ ΌΠΔΟΥ ἀθν Θ΄. 46. ἄριστος 
Βάοη ἀϊς γκαπάθπ ἀπά ΡΙυΐαγομ. 46 δυά. ρορί, ρΡ. 8392, 

᾿ΔΡΟΡΒίἢ. τορρ, Ρ. 186: οἰηῖρο οἰτοη δέρεατοσ ἀπᾶ δθο 
ῬΙ]αΐδτοΝ.. Αὐἱβίεϊά. Οδρ. 8 ὅϑεν, οεὖδ΄' ἔοιμε, τῶν εἰς 
᾿ἀμφιάραον ὑπ᾽ Αἰσχύλου πεποιημένων ἰαμβείων ἔν 
τῷ ϑεάτρῳ λὲν Ὁμένων " οὐ γὰρ δοριεῖν δίκαιος ---- 
βουλεύματα" πάντες “ἀπέβλεψαν εἶσ ᾿ἀριότείδην, εἰς 
ἐκείνῳ μάλιστα τῆς ἀρετῆς ταύτης προσηκούσης. 

Υ, δ78ὅ ἀΐο {ἰεῖθ, ἄυχγοῖ βοῖπθ β'θθὶθ σθζορθῆθ 
Εσγομθ Ῥοπαίζοπά, ἃ. 1. ἀδὰ5 ρσυξροθαιυίς ἘΠ4 κβοὶποβ 
Οεἰδίθβ.. βϑίπθη θυ! ἀθίθη (ἀοϊδῦ. Ζὰ βοίποιη ψοσίῃοῖ!θ 
ΒΟὈυδαομθηά. ΤΠ ῦεγ δι φρενὸς 5. χὰ Υ. 11ὅ. υπᾶ 
ἄρον ἀϊο εν θπάπηρ ἀἴθβοὺ ὙΥοσίθ τὶ βαϑεῖαν ἄλοκα 
Ζὰ Ῥτγοιι. 416, 

Ἧ δα, ἐξ ἧς, ,ῬΙαΐάγοι. Αὐἱβίοϊά, σὰρ. 8 ἀπὰ 6 
ἀπ. Ροοί, Ῥ. ΚΣ, ἐφ᾽ ἧς, γεγρὶ. Αὐϊβίορι. [ωγεϊδίσ. 406 
τοιαῦτ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν βλαστάνει βουλεύματα; ἄσ0ἢ μαΐ 
ῬΙυΐαγοι, 11. ν. 88. Β βεϊυβέ ἐξ ἧς. --- τὰ κεδνὰ 
Ῥοχιοιῦ βἴοα Ῥοβοπᾶδχβ δι ἀὰ5 Υ, 802 --- 671 τ- 
Ζ μἰ06. 

Ὗ, 578 Καὴπ ππδη γωῶρ ογρᾶηζοπ., 8, σὰ Υ, 79. 
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ἘΤΕΟΚΜΗΣ. 

φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιϑος βροτοῖς. 
80 δίχαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστέροις. 

ἐν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁμιλίας κακῆς 608 
κάκιον, οὐδὲν, καρπὸς οὐ κομιστέος " 
ἄτης ἄρουρα θάνατον ἐχκαρπίξεται. 

Υ. 8ὅ79 ἢ δοὴ ὕδθεον ἀδθ οἰπθὴ σογθομβέθη δίδππ τηϊέ 
ἄθπ ὑπσουυθπηος τασῃ]οξοπ ΞΘ ἐγ Ποἤθ πη ΖΟΒΑπΠΘ ΠὈτῖπ- 
δεπᾶς Θεβοῖῖοκ  ὄργις Ὑορε ζθίομθη, γογζοΐομθη, 6ε- 
ἘΘΠΙΟΚ., τυογρὶ. β΄ ΡΠ, ΟΙά. 92 ὄρνιϑι αἰσίῳ, Αἴδ5ο}. 
Καρεῖγ, Βυ. 88 ὄρνιϑα δ᾽ οὐ ποιῶ δὲ τῆς ἐμῆς ὁδοῦ, 
Ῥιπᾶαν. Ῥυίῃ, 4, 38 κεῖνος ὄρνις, 8. 710 ἀρείονοϑ' 
ὄρνιχος. 80 αὐ Ολόιθ ἢ πτερὸν (ΠΠΚ. 7). «. 
ϑίαπίου Ζὰ τα. δέ... αἴθ ἀυκίεσου Ζζὰ ϑόορῃ. ΚοΙΪ. 97. ΖζΖὰ 

 Αὐγϊβέ, ΡΙαΐί. 635. ϑρδπηπεῖπ Ζιι Και ππδοῆ. ῬΔ]}}. 1924. 
ἩΙΕΥΠΟΥ σομῦγε Διο ἀπίρῃ Υ. 819 υὑπᾶ Εἰπτ. ΗρροΙ. 
1599 δύσορνις, Ἐσυπ, 710 πάρορνις. ἴὕθεθοῦ ἄδῃ δυο 
ἴῃ ῖοα. (ΥΥ̓ εἰσ 61} 5'οθ. βπάθηάεπ Οοιηραγαΐνιβ δυσόε- 
βεότέροις (εἶπ ὙΤΠΕῚ] ἀεγ Ὀτγκυαπάεπ δυσόσεβεότάτοις) 
νεγρὶ. Υ. 50. 639, Ῥεῖβ. 691, Ασ. 1644. ΟΠοβρῆ. 
171. ἕυπῃ. 470, Μδΐξῆ. ατϑηπ. ὃ. 457. 

Ὗ. ὅ81 5. δεν ἄϊε ϑέθ!]υπηρ νὸπ δὲ χὰ Ῥτοπι, 3921, 
θεν πᾶς ιτηἰΐ εἰποὺ Νερσαίίου ἔσῃ. 826, 889, ϑόρῆῇ. 
ἈΑπί. 17. 

Υ. δὅ89 Ἐτυοδέ 156 ποδί ἀανοπζαίτδσεπ, τπηᾶ ΝιαΐΖοπ 
ἄαγομ ἰδ πίομξ Ζὰ ζΖίεμοη. οὐ [Ὸγ οὔτε. ἜΠϊπ ἈΒΗΠΠΟΠ 65 
᾿Αβυπάείοῃ Ππάοί βίοι ΗΙΚ. 721 γυνὴ μονωϑεῖσ᾽ οὐδὲν, 
οὐκ ἔνεστ᾽ "Αρης; 5. ἀιοῦ σὰ ἀρς, 543. 

Υ. 5838 ἀεγ 5πάεο ἘπδΙ4 σχίθδέ βἰοι {πίογραπρ ἀά- 
Υδὰβ. ἃ, 1. ἀογ Οὐἵ πᾶποι, τὸ ϑῦπαάθ νυπομογί, ζΖιθπέ 
59 ἀδάυτος βεῖποπ {Ππΐευραπρ σὰ. ἀποῇ ΠΙΟΓ ἰδέ Κοῖπθ 
γε ἰπάυῃρβρδυτίκαὶ., ννοάσγοι αἷς θά ἂη Νοπάγιοκ 
δονϊπηΐ. σεῦρὶ. Ζ. Β. Ῥτοιι. ὅ66 τ Νίαη Καππ γὰρ 
εγξᾶπζθῃ, 5. ΖΞ! Ὑ. 79. ὕσεθες ἄρουρα 5. σὰ Υ. 788. 
καρπέξειν Ὀεάευίεί οπείγπομέεη.. δρρῆθοκεπ; υυῖθ οὶ 
Ῥιοκκοτιᾷ. 8. 357 παρπίξουσι δὲ αὐτὴν (τὴν δέκταμ- 
γον) ἐν δἰ ούνο καὶ φϑινοπώρῳ, πυπᾷ ἵπι Μεάαΐυπι: 
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ὴ γὰρ ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ 
ὅ8ῦ ναύτῃσι ϑερμοῖς καὶ πανουργίᾳ τινὶ, 

[ὕγ οἷοι δηϊ πομίθπ, ἄθη Ἐγίγαρ γὸπ δένναβ δοηϊοίδοπ, 
Ὑν]6 ᾿ΓΆΘΟΡΟΠΙΡΟΒ Ρεὶ ΑΑΒομδὶ. ὙΠ Ῥ.- 9901. ἃ οἴομα. 
γὰρ τους ἑταίρους οὐ πλείονας ὄντας κατ᾽ ἐκεῖνον 
τὸν χρόνον ὁπταποσίων οὐκ ἐλάττω παρπίξεσϑαι 
γῆν ἢ μυρίους Ἑλλήνων τοὺς τὴν ἀρίστην "αὶ πλεί- 
ὅτην χώραν κεκτημένους, αὐθδασροη, αἰ Κυαΐε εἶπϑῦ 
δοῆθ ἴῃ δἱοῖ. δαϊπθῃμηθη ἀπ γϑυΖθγθη., ννῖθ πη ἢ ΠΊ8 18 

Ῥεῖ ᾿Γποοργαβίο. καρπίξεσϑαι τὴν γῆν νοῃ Ζοβγθηάθῃ 
Οὐϑυνἄομβεη. Ασομ Ῥοιππουκύ ῬοΠυχ ὙΠ, 149 αὐτὸ δὲ 
τὸ καρποῦσϑαι καὶ καρπίδασϑαι Θουκυδίδης λέγει. 
Ὗπ ἀεν βεάουΐιῃρ ον πομέθη ἤπάοί βἴοἢ παρπίξειν, θεῖ 
Ἐπτ. Βακοῖ. 406 ὧν (Πάφον) ἑπατόστομοι βαρβάροι:» 
ποταμοῦ ῥοαὶ παρπίξουσιν ἄνομβροι, Ἠεἰδη. 1944 
βροτοῖόσι δ᾽ ἄχλοα πεδία γᾶς οὐ γκιαρπίξουσ᾽ ἀρότοις 
λαῶν φϑείρει (ἀϊς Ῥοιποίθυ) γενεών. Ὅϊ6 Οοιπροβῖία 
Ἤπάθῃ 5ῖοἢὴ 1ῃ ἀον ϑάδαυξιην δηςγπομίθη, ἀρρῆϊοϊκοπ, 
νυ ἐποκαρπίξειν Ὀεὶ ΟἸδιπθη5 ρ. 108, ἐὐθεα ρπεξθϑ ας 
δυβδδιρθη Ἀεὶ ῬΠΘοΟρΡΗΓαβῦ, ἀθ. οδυδ. Ρἰαπύ. 4, 9 ἐκπέττεε 
ῥᾳδίως, ταχὺ δὲ ἑρεαρπίδεται τὰ ΘΝ παϑάπερ 
ὁ ἐρέβινϑος, ἀπά δθδη 80 Ρε. ἀρθιπβείθβοη ἐπιραρπίδε- 
ὅϑαι. Ἀπ ἀπβούου (6! }|6 ουκιᾶγέε οἵη ϑομο οη ἐκραρπί- 
Φεται ἄυγοῖ ἐφμφιυδει, ἄθῃη ϑίῖπμθ παρὰ τομαῖς. γεΥ- 
δἰοἴοιιθα Κη δὴ συγ. ΗΙΡΡΟΙ. 431] {. τὸ σῶφρον 
ὡς ἁπανταχοῦ καλὸν, καὶ δόξαν ἐσϑλὴν ἔν βροτοῖς 
παρπίξεται (πᾶ. πκομίξεται), πὰ γγὰ5 ἄδθῃ πη θ6- 
ἐγ! τ, Αἴβοῆ. Ῥοῦβ5. 807 ὕβρις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽ ἑκάρ- 
πωσὲε στάχυν ἄτης, ὕϑεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ ϑέρος. 

Ὑ. ὅ84 ἰδὲ 22, νγϑιοιθς ἀἷθ αἰίθη Αὐββάθθη Βα θθπ 
πὰ ἀδῖι 7 Υ. δ87 οδηΐβρυϊομέ, πίομε ἴῃ 7. Ζὰ νϑυννδπ- 
ἀθῖη. γαὶρ, ἄδγυμι. 8150, 85. ζὰ Ῥεῖβ. 164. 

Ὗ, ὅδὅ 5. ἅδον αἰ Εογπι γαύτῃσι σὰ Ῥτοπι. 6. 
ϑερμοῖς ἰῤχσίσεη, ὙΘΥΝΥΘΘΘΠΘΗ, ἔρθοθθη, 5. ΒΙοιηβοϊά 
Ζὰ ἃ. δέ. πανουργίᾳ τινὲ [ἊἋὺγ 7 πανούργῳ τινὲ, ἀδε 
Ανδίγδοίυπι [γ ἀδ5 (Οοποτοίσμι, νυ ορῃ. ΟΙἷά. 1948 
πανουργίαν. Βεϊδβρίοϊα, δ, δυο οὶ Βιίομπιῆθ ἃ σὰ 
ἃ. ὅ8ι, 

10 
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ὄλωλεν ἀνδρῶν σὺν ϑεοπτύστῳ γένει" 610 
δ ξυμπολίταις ἀνδράσιν δίκαιος ὧν, 
ἐχϑροξένοις τε καὶ ϑεῶν ἀμνήμοσι, 
ταὐτοῦ κυρήσας ἐχδίκως ἀγρεύματος, 

Ὑ. ὅ806 ὄλωλεν γμῆερέ υὑπισυκοιηπιοπ. 5. Ζὰ Αξ- 
944, Βεϊξρίοϊα ἀθββϑῖθθη ἀθάδπκοπϑ 5. 61 ΒΙοιηῆ6]α, 

Υ. ὅδτ Βαΐ οἷπ. ΤΠ61} ἄεν Ὁτκυπάρη ξυμπολίταις, 
ΔΕΥ ἀηάοτο ξυν πολίταις. 15 ἀδὰ5 οὐβίοσε ἀδ5 δοῃΐο, 
ὙΥΪΘ 65. ΔΙ ογάϊηρ5 βομοὶηΐ, 50 ΚΠΠ ΠΝ 65. 815 ἔπη ΥΥοτέ 
ΔΏΒΘὮΏΘΗ, γΘΡΡῚ. αν. Ηογδ ΚΙ. 8290 ω δυμπολῖται, Ῥοϊ Ἂχ 

ΤΠ. Οἱ τὸ δὲ “δυμπολίτης οὐ δόγεμον., εἰ καὶ Εὐρει- 
πίδης αὐτῷ πέχρηται ἕν Ἡραλλείδαις τὲ αὶ Θησεῖ, 
ῬὨγυΠΙΟἢ. πολίτης λέγε, μὴ συμπολίτης, ἄορι 5. Πο- 
Β6οΚ ἄδ5. Ρ. 172. ῬὌαδππ βᾶηρί ἀεγ Ὀαϊνυβ νοὸμ ταῦ- 
τοῦ ὟΝ. δὃ89 40, νϑῦρὶ], Οδοθρη. δ98, ίαξ. Οὕἴϑιηπι. 
8. 3885. 1. Οάεν ξυμπολίταις 5ιθ6 ΑἸν: δες Ἐοττι [ὺν 
ξυν ἩλΆιον ἄς 5. Ζ Υ, 6495. Ῥδϑπη ἰδέ 65 πὶ ὧν Ζζὰ 
γεγθἰπάθη : Οὐδ ὑγθππ ὑπίον βίδἀξίβομοπ Μδηπουη οἷῃ 
Οεγθοβέεν. ἰδέ, ἀϊθ Ὁπρδβί! οἷ δἰπά ὑπᾷ ἀφο (δέξου πὑπ- 
οἰησοάθηκ, 50. ρσογᾶξῃ ΕΓ ἀπνυθγϊθπίθυνθῖδα ἴῃ ἀδββϑὶθ6 
Ἑδηρπείζ, ἀπά νυυἱτά ροίγοίϊοη γοη οἷποα (ἀοίίεβ 8|1σ6- 
τηϑῖποὺ (4116 συρίοῖοῆ ἐγοῆοηαθυ.) (ἀοιβθὶ δυβομίαρθη, 
Ὑυδηγο πα θη65 ΒΟ βθη υυῦγαθ: Οὐ νύθηη τηϊξ ἀθη δΝ1- 
Ὀῦγρευπ εἷπ σεγθομῦ βθυθπάθῦ, 815 Ὁπραβί θη. ππᾶ 
δούνουβθββθπάθῃ . ἴῃ ἀἄδββοῖθα Βδηπρποίζ υὑπγνργαϊθπίρχς 
656. ρσογαίμθη ἰδέ. 50 ὙΥΓὰ ΕΓ 1. 5. ὙΥ, 

Υ. 5888 ἀμνήμοσι, ΝΜίεἄ,. (ΥΥ εἰδ6}} υπὰ Οδπίαρ. ῷ 
ἀμνήμοσιν. 

Υ͂. 689 5. χὰ Υ. 687. ἐριδέρεως Νίεᾷ. (ΟΥ̓ εἰρε}} ἃ. 8.» 
ἃ. '. ἀπηνογαϊθηΐθυνυεῖβθ. ἉΠΟΘΥΒ. 815 65. βθύῃ 5016, ψϑγρ]. 
Ῥγοιη. 978. ϑορι. Απί. 928 ὰἃ. ἃ. Απάργθ, νυα ἤθρ. 
πα Β. Ἐκβδχας υπᾷ ἐνδίκως πυρ]οῖοι, δπάθγθ Ό]οὸς. 
ΕΣ γ6 55 νγὰβ Δδπάρθγυηρσ βομθιπῦ, ὑπα παίγ!ςος, ΝΟΣ 
65 εὐ β θεμ ΔΠΘΘΥΞ 56 ἢ Καπη, ββἀδυΐθη νγῦγάθ, Νῖδῃ 
Καππίβ ἈΒΟΓ δαοῃ ταὐτοῦ ἐνδίκως ἀγρεύματος οὐκί ἅτθη 
ὄστοι ταὐτοῦ ἐνδίκου (οἄ. ἐνδίκως ὄντος.) αὐτοῖξ 
ἀγρξύματοξ, ἴῃ ἄδδδθῖθα., ἱβπθη τἰς Βοοιξ Ζὰ μοὶ! 
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590 πληγεὶς ϑεοῦ μάστιγι παγχοίνῳ δάμη. 
οὗτος δ᾽ ὁ μάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω, 618 
σώφρων, δίκαιος, ἀγαϑὸς, εὐσεβὴς ἀνὴρ, 
μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι, συμμιγεὶς 
Ὁρασυστόμοισιν ἀνδράσι, φρενῶν βίᾳ 

.-..-...ς.ς-ς͵. ...... . 

δονγογάθπ Ηἰδηρμδίζ, 4ὰ Αἀνουθῖα χυνῖβοῆθη εἷπ Ῥτομπο- 
ἴη6 π΄ ΟὐοΥ Αὐἀδοίίναμι ὑπ Θυθδίαπύγαμι 50. ροβίθ!, ἀϊ6 
Κυαΐρ ἀονὺ Αἀϊοοίϊνα ΒαΡθπ., ψογρ], Ῥγοπι, 966 πρὶν, 
ΔΕ. 88 ἄνωθεν, ΟΠοθρι. 178 ρύβδα, 388 ἐκεῖ, 
ἔσῃ. 708 γῦν, χὰ Οβοθρῃ. 886, 5οΡἢ. Κοὶ, 64, 758, 
Απύ, 1261, 1|6 θεν ἀὰ5 Ζὰ ἐγδίσιως πὶ Ἔγρᾶμηζοεπάς αὖ- 
Τοῖς νουβὶ, ἨΙΚ. 580 εὖ, ἀρ. 1006 ὠμηνέτως, Χροπορῇ. 
ΑμδΡ. Υ, 7, 82. πῶς ϑεοῖς ϑύσομεν ἡδέως, ἀπᾷ ππθὴΓ 
σὰ δορὶ, Απηί, 70, Τοοῖ βομοίης ἐκδζιως ἅδ5 δομίο. 
ἄγρευμα μοῖϊίπι νεῖ Αἰβοιν!οβ Εδπρπείζ, 5, Αρ. 1018, 
Ομοθρι. 1007. ἔπι, 460. 

ν, ὅ90 5. ὅθεν. ϑεοῦ μάστιγε σὰ Ἀρ. 628, ὕδεσ 
ἀϊθ δυριπθηίίοξθ ΒΌγπὶ δάμη αἶα γογγθάθ Ζὰ ΞΟΡἢ, Αἰὰβ 
Ρ. ΧΙ, ἀπά ἄθεον 416 Βεάδυίυηρ ἄθ5 Αουγίβίιβ Ζὰ Ανσ. 944. 

, 591 οὗτος, ἄσπι ϑίππο πδοὶ (Ὧν οὕτως, νυῖδ 
800. οἰπῖσο Τὐγκυπᾶθη μάρθη. 5. Ζζὰ Ῥγομι, 112. Ὁϊ6 
ἈΠῸ6 Βομγοίραγ ΟΥ̓ΤΟΣΣ βαὶ τὰν θεϊάθς. οιλέους, 
5. ψ Ὗ. 504, {{6ῦϑν ἀΐθ Εΐοσπη ἀθγ Αρροπί(ΐοη 5. οθθη 
Ζὰ ΥὟ, 471. 

Ν, ὅ92 εὐσεβης, εἷπ ὙΠΟ] ἄορ υκυπάρη εὐ- 
γενής. 

Υ, ὅ94 φρενῶν βίᾳ ἀϊε αἸέοπ Αὐδράθοπ, βίᾳ 
φρενῶν Μοά. υπᾶὰ ἀπᾶθγθ, ννὰβ υἱδ!οῖομέ δυζαπομιηθα 
δέ, ὙγΘΠΠ ππὰπ εὐγδράσιν 5οῃγεὶθδί. Νίδη Καππ ἀΐεβα 
Ὑγονίς πὶ συμμ:γεὴς νου πάθη, ἀὰ Απιρΐδγαοβ ὈΠΡΘΓΠ 
8π ἀοιὴ Κυίοσς ἼΠΘΙ] πᾶθμι, ππᾶ ἄϊοβορ ἀυγοι βϑὶπὸ 
γονίε Υ, 558 {Ὁ δὴ ἄδθη Τὰρ φσοϊθρύ παύ; δἰ θῖη πιῇ 
Καπὴ βἷθ δι Ζὰ τϑίνουσιε ζἴθῆθη., νυᾶϑ ψΟΥΖ ΟΊ ΟΠ ΟΣ 
βομιθίηδ, Ὑνθβ!}}} Ἰοὴ ἀλυπδ ἢ ἰπίογρυηρῖγε μὰΡ6. Εξ 
Πεϊδὸ; υυνϊάθυ ὙΥΠΠ]Θη ἴῃγὸ5. ϑ᾽πηθβ, ἸΠΓΟΥ γογβίθι! απ ρθη, 
δοβθη ἴδ θ Εἰγυνατίαπροη., δ, ΒΙοιηβοιὰ χὰ ἃ, δ... ὑπ5 
κὰ ϑδορὶι. Απΐ, 689. 

10 Ὁ 
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δθῦ τείνουσι πομπὴν, τὴν μακρὰν πόλιν μολεῖν, 
Διὸς ϑὲλ οντος, σι! γκαϑελκυσϑήσεται. 620 
δοχῶ μὲν οὖν ὅφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις, 
οὐχ ὡς ἄϑυμος, οὐδὲ λήματος κάχῃ, 
ἀλλ᾽ οἶδεν, ὡς ὄφε χρὴ τελευτῆσαι μάχῃ, 

600 εἰ χαρπὸς ἔσται “ϑεσφάτοισι “οξίου, 
φιλεῖ δὲ σιγᾷν ἢ λέγειν τὰ καίρια" θ69ὅ 

Υ. δ9ὅ τείνουσι πομπὴν νύβππ ἴθ δυβάθηποπ ἄθπ 
Ζυσ,. νύβῆπ 5ἰθ ἰῆγθη ἰδῆσοη Ζμπρ δηίγοίεμ, ἄθπη 65 
5ἰπὰ ͵ὰ πιθἢγ 85 εἶπθῦ,. 61 αῖϊνυβ δᾶποέ σρὴ συγ- 
καϑελπυσϑήσεται 8. νγοάθγοι ἀδ5 ὕπρετηροινεπ δ5- 
δοάτθοκε νυἱγά. τὴν μακρὰν πόλιν μολεῖν ὑπὶ ἴῃ ἄδθπ 

Θη ]Θσοπθὴ Κίδδξ. ἴῃ 16 Ὀπίογννεϊέ, Ζὰ βΈἤθη. Ῥ6πὶ 
Ηδάεβ τνυογάθη δόμοι, πύλαι, ἀκτὴ, λιμὴν α. ἃ. Ζὰ- 
ΘΟΒΟΒΊΘΌθη, 5. ΖῈ ϑορὶν, Απί. 1210. Ζὰυ μακρὰν, γΕΓΕ]. 
Ῥγοιι. 810 τὴν μακρὰν ἀποικίαν. Ὄεθεν πόλις ἱπ 
ἀεγ Βεἀευΐϊαηρ ϑίαδί 5. ζὰὄ Ῥζομ, 419, ϑίαίε πόλιν 
Βαθθη ἃπάθγθ {Πκυπᾶθη πάλιν, νγὰβ ὑπρδββθηᾷ ἰδέ, 
μολεῖν ἴὰν ὥστε μολεῖν. 

Ὑ. 597 τοῦ σίαυθα πὰπ Ζυυδυ, ἀδίβ. δ΄ πῖομέ εἰππδὶ 
ΔηΡΤΟΙΐθη νγογάθ ἀὰ5 ἼΠΟΥΙ. ὑπ Ζνγαῦ 815 Κοίπθιη 8Π-- 
ἄδυπῃ ατυμπᾶθ, 8415 νυ 1} ΘΙ νγοϊΐβ, ἀδίξ εὐ ἴῃ ἀοΥ ϑομδομξ 
{Δ }]16π τὰ, μὲν οὖν μαὶ ὅμως δὲ Υ͂. 6029 Ζιυς Επί- 
ΒΡΓΘΟΒαηνσ, 

Ὑ, δ98 πίομέ. νγϑὶ] (αἷξ νσβθη} δ ππυίθ]ο5.. δυοῖ 
ποθ δὺβ 465. ὙΥΠ]6η5 Τ96 06] Κεῖ (ατ5. ΑΡπεῖραπρ) , 50Π- 
ἄδθγπ (νν61}}) οὐ νυεῖίβ. 9, ἅρογ. ἄβη!οῆθ Οοπδίγαοιομ8- 
νεγᾶπαογυησθη Ζὰ Υ. 2359. υπὰ ἄρδει αἴθ ΝΜδππιοῦζα 1 σ- 
Κεὶὲ ἄἀθν Ἀβάβ Ζζιὶ Ῥγοιῃ, 487, Ζυ ὡς ἄϑυμος (30 Νίεα. 
Ῥεῖ Ὑγεῖροὶ αὶ 8.) ᾿ἰϑί ἔστε ζὰ δὔρᾷηζεπ,, 5. Ζὰῃ ΡΊζοιῃς. 
178.0Ὀ. Ρῖ6 Τιεβξατί ἄϑυ μον ϑοβιεϊηΐ Αδθμηάδγαησ, ὙΟΥ͂ 
οἶδεν ΚΑπη τῃδπ ΠΟΘ πιαὶς ὡς ΒἰπΖιάθηκοπ, 

γ. 600 καρπὸς Ενίοὶρ, ἘΕὐία απρ., νεῦρὶ. Ἐδαπι. 
114 μηδ᾽ ἀκαρπώτους (χρησμοι)5) κτίσαι, ῬΙμάατ. 
Ιβίμῃ. 8, 101 ἐπέων δὲ καρπὸς οὐ πατέφϑιψε. 

“ δ0Ὶ γευθεβεοσί κἰοῦ Εἰθβοκίοβ βεὶθϑέ: ἄοοῖι 156 
δῃ ἀογ ΕΓΓΠ πὶ ἠἱοἰς σὰ φυνειΐεϊη, ἀὰ ἱμοχὶᾶϑ ζὰ δοιινγεὶ- 
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ὅμως δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ φῶτα, “ασϑένους βίαν, 
ἐχϑρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν, 
γέροντα τὸν νοῦν, σάρχα δ᾽ ἡβῶσαν φύσει. 

Θ0ὅ ποδῶκες ὄμμα, χεῖρα δ΄ οὐ βραδύνεται 

θη ρῇεςσί, οὐοΓ Ὑγθππ ΕΓ ϑρυϊοιί, Τγοεπάθ5 (ΕἸπίγεξ- 
[δηάθ5., ὙΥΔΠγ65}) βρυιομί, ἴπευοῦ ἀὰ5 6! 5 νυ θ ϑβουπ 
ον Βοάθ 5. ζὰ ἀρ. 1940, ἅρον σιγᾶν ἢ λέγειν τὰ 
καίρια ἃ. ἃ. ΒΙοιηῆο]4 Ζὰ ἃ. 56. ππᾷ σὰ ΟΒοθρῆ. 574. 
ΙΙΠοΙολό νογβίθῦ τᾶ π᾿ πΠΟοῖλ Ὑνϑ ἢ ΒΟ ΠΟ ΠΟΥ πιοῃς ἄθῃ 
ΤιΟΧΙᾺ5. ΒΟΠΟΘΥΝ ἄθπ ΑΠΙΡΠΪΑΓΔΟ5.. (6 ἀδπη ἄθπ ϑραᾶ- 
δυστόμοισιν ἀγδράσι Ὗ. 592 επέροροπροβίθι!ς υγογάθη 
υυῦχαο. 

Υ. 602 ἢ 5. δεν φῶτα, Μαόσϑένους βίαν Ἡδετ- 
ΤΠ Πη Ζὰ ϑορῃ. ΗΠ. 45, Νίαξ(ῃ. ατάπιπ.. 8. 4350, 6, δὐυοὴ 
Οὔδη Υ. ὅδφδ., Ομοορῃ. δὅ56 ἴ. α΄. ἃ. θοοῖββ βιθμέ τπδη 
νἸ6] Ποῖος υἱομρον “ασϑένους βίαν 8415 εἷπθ ἄδζννῖ-- 
ΒΟΠοπροϑίβ! 6 Αρροβιθοπ ἃπ. ὑπ νουθὶπάθὶ ἄὰπη φῶτα 
ἐχϑρόξεγον, 5. τὰ Αρ. 9771. πυλωρὸν δὶ Ῥτδάϊοαί, 

Υ. 604 γέροντα τὸν νοῦν εἴποπ ατοὶβ ἀογ ΕΠη- 
δ᾽ οῦ πδοῖ. 5. δῃη]οιος χὰ ΗΙΚ. 808. δάρῃα δ᾽ 
ηβωώσαν φύσει ΔΌΟΥ πιϊξ οἴπθιὶ 1,οἶρθα, ἤπρϑπά!ο δα 
Αἰέοτ, ἀθὺ ἴπ ἀδγ Φασοηαθ!άη6. οἰθιί. Ὑογρ]. ἂσ. 1 
δαρκὶ παλαιᾷ α. ἃ. ἴϊοῦοῦ ἄθπ Ἀσουδαίζνιις ἄογ Β6- 
ΒοΠ δ οπΠοῖύ. ἄδη τηδη 5ἴο ἀθγοῖ οἴη ΗἰηΖιζιἀθηϊκοπᾷαδς 
ἄχδντα οὐἰΠἄγ. γεγο]. ΗΚ. 5645 {{{{ Ανσ. 721 ,, ζΖυ 
ὅρη. Ὑσαοῖ. 1056, Μαίῃ. αστάμπιη. 8. 497, ἢ. φύσει 
ἄθπι ΑἸΐου παοῖ, νϑυρ]. Ῥευβ. 439 ἀμμαῖοι φύσιν, ϑοριι. 
ΚΟ]. 1995 ὧν φύσει νεώτερος, Αμπί. 727 τηλικοῦδε 
τὴν φύσιν. Βίαϊε φύσει μΒαρθῈπ ἅἃπάθγ φέρει, νγὰβ 
Αϑπάουαμηρ βομοὶμπέ : ἰο χίθγοβ βίθῃῦ δαοῖι τη Νίθά. (Υ̓Υ εἰ- 
861} νοῦ ἃπάογου Ἠδηά βου θποιη, 

Ὑ. 6056 {υϊββοιπο} ἰδέ ἄἀὰς Αὐρ (τάβοῖ ἰδέ βοὶπ 
ΒΠ1ΟΚ). πὸ ἀον Ἠαπᾶ ἀθοὺ βἄυπις οὐ πἰοδί. {{6 06 0Υ ἀϊδ 

ψεγᾶπάοσυηρ ἀοΥ Θαθ]θοία 5. χὰ Υ. 415. 0εθεον ποδῶ- 
9ε5 νεγρὶ. ΟἸοΘρΙ, 571 ποδώπει χαλπεύματε, ἃ, Βε. 
2609 τό τοι κακὸν ποδῶρες ἔρχεται βροτοῖς. 
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παρ᾿ ἀσπίδος γυμνωϑὲν ἁρπάσαι δόρυ. 630 

Ὗ. 606 γνοπὶ ϑ' "46 πτοσ πίε χὰ τοῖοι ἄθπ 
Ξρθοσ. Νίαπ παΐ βιοῖ ἄθπ 1, βίθποβ γὰπὶσ ἀδβίθβοπά 
χὰ ἄθπκθη, ἀπά Ζυναν πιῦ ἄθπὶ ὥρθογθ Ὠϊηΐου ἄθπὶ ϑ'ομ1 46. 
πὶ ἀδθὺ ᾿ἴπκεπ Ἠδπά, νυοϑῖοῆθ ἄθη ϑοθ! ἃ ἰγᾶσί, οἷπα 
Βιάεζε χὰ σεῦθη ππᾶᾷ ἀϊθ τρομία Ηδπᾶ ἔγεϊ Ζὰ μᾶθεη. 
1 Καιηρία πιο τπᾶὰ θη ὥρΘαυ ἴῃ ἀ6Γ τϑοῃίθη Ἠδπά. 
Ἀσοδ δπάθτο ΥΥ̓αἴΐϊορη {γὰρ πιδῃ Πἰ πίον ἄεπι ΚΒ ΟΒΠα6, 
γΟΥΡΙ. Ηοιῃ. ΠΙαά. 18. 611] ὁ δ᾽ ὑπ᾽ ἀόδπίδος εἵλετο 
καλὴν ἀξίνην εὔχαλπον, Θυϊπί. ϑαγτῃ. 1. 108 δοῖ- 

οὐς εἵλετ᾽ ἄκοντας ὑπ᾽ ἀσπίδα ; ἄσοΣ ξϑμεξηΐ Αὐϊβίορὴ. 
Ὑῦροὶ 390 καὶ τὸ δόρυ χρη , τὸν ὀβελίόκον, περτ-: 
πατεῖν “ἔχοντας ἡμᾶς τῶν ὅπλων ἐντὸς, παρ ᾿ αὐτὴν 

τὴν χύτραν πιο 50 νοιβίαπάθῃ Ανρδως Ζ Ιηϊ 556}. 

8. ἀ16 Αὐβίοσου ἀδ5.. δμθὺ ψἱθ! δῖοι βόρῇ. Αἰδϑ 1407 
τὸν ὑπασπίδιον ποόόμον. ΤΠοθυῖσθηβ ἰδὲ παρ᾽ ἀσπίδος 
ἁρπάσαι δόρυ δεβαρί, νυῖθ ἀὰ5 Ηοπιουΐβοια φασγανον 
ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ α. ἃ. γυμνωϑὲν 5ίεδέ Ρτο- 

Ἰορίβοι ἔν: 50 ἀδίξ ἀ6ΥΓ ΞῬΘΟΥ πιο την σοπὶ Θ΄ οΒ 146 
Ρεάθοκε νἱγά. Ζὰ ἁρπάσαι δόρυ, ἃ. ἴ. παϑέεϊρ ἐγστοῖ- 
ἴδῃ, νουσὶ. ἔτ, γοδά. 747, Βακοῆ. 628, Ῥμοίη. 141, 
Αὐϊβίορι. σοὶ 59. Χοπορῃ. παρ. ΥἹ, 1, 8, οπι. 
ἸΠδὰ. 16, 814 ἔκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον α. ἃ. 
Νίαπ Κῦπηΐε διὸ παρ΄ ἀσπίδος νουβίθῃδῃη : νοῦ (ον 
ΘΟΒΙΠἀβοῖία Ποῦ. γὸπ ἄδν ᾿ΐηκοη βεῖϊθ. νυ ἐπ΄ ἀσπίδα 

πδοῖ ον Ἰΐπκοπ ϑοϊέθ σὰ μεϊίβε, γεν Ηρόγομ. ἐπ᾿ 
εἰσπίδα, εἰς εὐώνυμα, Αὐγίδη. Τακε, Ρ. ὅ4 καὶ τῆς 
πλίσεως ἐπὶ δόρυ μὲν καλεῖται τ ἐς δεξιὰ, ἵνα περ 
τὸ δόρυ ἐστὲ τῷ ὁπλίτῃ" ἐπ᾿ ἀσπίδα δὲ ἡ ἐπὶ τὰ 
λαιὼ, ἵνα φέρει τὴν ἀσπίδα, ΧΘΠΟΡΙ.. ΑπᾶΡ. ΤΥ, 8, 
920 παρ᾽ ἀσπίδας παραγαγόντας τὴν ἐνωμοτίαν ἐπὶ 

φάλαγγος, Ιν, 8, 929 ἐπὶ δόρυ, ἨἩϊκβίογ. ατ. ΥἹ, ὅ, 
18 εἰς δόρυ, Αἴδοῇ, Αρσ. 116 χερὸς ἐκ δ λτοι, 
5ο νὔντάε παρ᾽ εσπίδος Ῥδδοπάουβ ἄδπη Ζὰ πΠοιμθπ 
ΒΘΥΠ. ὙΥΘΠΠ πιὰπ δόρυ «ἷ5 ϑ'ομννεσί ογκιᾶγέ, νυῖθ ὑυϑῆτ- 
δομοίη οι ἀσ. 1190 ἐμοὶ δὲ μίμνει σαδ δὲ ἀμφήρει 
δορὶ. υὑπᾶ Ῥεῖθ. 512, Εεπ 50 νἰτα ἔγχος ρσεοθτγαθπομέ 
Θόρι. ἀπέ, 1986, Ἐπωτ, Αἰϊκοβέ. 77, 5. χὰ ϑ'ορῇ. Αἴδ5 
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ὥεοῦ δὲ δῶρόν ἔστιν εὐτυχεῖν βροτούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

κλύοντες, ϑεοὶ, δικαίας λιτὰς ἄντ. γ΄. 
ἡμετέρας τελεῖ » ὡς πόλις εὐτυχῇ; 

610 φρο κἀκ ἐκτρέπον- 
τ᾽ ἐς γᾶς ἐπιμόλους" πύργων δ᾽ ἔχτοϑεν 682 
βαλὼν Ζεύς σφε κάνοι κεραυνῷ. 

9ὅ, ἀαπὰ βέλος, 5. σὰ Ομοορὶι. 155. Τϑᾶπῃ [οὶ [σὺ γυμ- 
ψωϑὲν φαίθ]οῖδέ, σοζορσθη. νυῖθ Ριπάαγ, Νδηι, 1. 80 
γυμνὸν φάσγανον Ἠολεοῦ τινάσσων α. ἃ. Ῥορὶι 
ΒΟΒοΙηύ ἀϊθ οὐβίοσο Εἰγκιάσυαηρ νουζρ!ο ου, 

Ὗ. 608 {ἶ εὐπμδτοπᾶ, Οδίίεν, ἀπδοῖα σουθομίθη 
Βεΐοη πιο, ἀδιηϊέ ἀϊὸ δίαάς οὔκ οἢ βου, εν Καϊορϑ- 
ποίῃ ὕει! αρσονναπαί χὰ 465. 1,μαπᾶθρ ΑΠρΥΘΙ [Ὁ Τ ς 
Δ ΒΟΥ 81] ἃ θοὸν ἄον Μδυοΐπ (οπὸ ἀαΓ5. βῖθ ἵπ ἀϊθ 5ιίαδέ 
ἀτγίπρθη) τηῦρο ἰγεεμπα δι 5ἷθ ἐὔάθη τϊέ ἄοιῃ ΒΙ1{2-- 
βίγδμ!θ. 1π Νίοα. (Ὁ εἰρε}) βέθμέ δικαίας λίτρας ἡμε- 
τέρας, ἀπὰ ἀανῦθου νοπ ἀπάογον Ηδπα δικαίους λόγους 
γἡμετέρους. Ὑ]ΕΙΙοἱοιέ σὲ δικαίους λιτὰς γμετέραϑ ἀαβ 
᾿Αϑολίο. ὑπ διρκαέας Αδπάθυθηςσ ννοροι λιταὶς (οἰηῖσα 
λόγους). 95πὲ5 ἰδέ ἀἸοΠογῖβοιι, 5. Ναίί(ῃ. ἀτϑιημι. ϑ. 
118. Αππι. 1. ἡμετέρας, Θἴηῖθο ἡμετέρου. -- δο- 
ρίπονα καλοὶ Τὰν πολεμίων πόνων »αραὶ, 5. ΑΘΒΠΠ ΟΠ 65 
ἦπι σ΄ το Ἰδοῦ ππίου : Αἀ]οοάναμι. ἑἐμτρέποντ᾽ ἐς γᾶς 
ἐπιμόλους ᾿ιαῦς 1ο σοβοβγίθθοη δίας ἐμερέποντες γᾶς 
ἐπιμόλους (ἀπά. γᾶς πρὸς ἐπιμόλουξ, ννγϑὶ] εἶπε Ῥυᾶ- 
Ῥοβιόη ποις 5ομῖθη). ἑκτρέποντα ἰδὲ Ῥτγάσϊοαῦ ἀπά 
5ίθῃξ τηϊγϑηβιίν.. σνῖ6ὸ ὰν, Βάκοῖ, 797 ἢ, φευξεῖσϑδε 
πάντες, καὶ τόδ᾽ αἰόχρον, ἀσπίδας ϑύρόδοισι Βαλι- 
χῶν ἑμκτρέπειν, (ἄεῃ ΤΠ γυβοββίᾷ θη υδυνοίοιθη) χαλ-: 
γφηλάτουξ ; 5. τὰ Βορῃ. ἀπί. 10956. ξητοϑὲν, δπᾷ. 
ξπτοσϑὲν, νὰ εἶμθ νγθπῖσου σόπαᾶιθ ἘΠΠίβρυθοβυῃς 
Ἰωδομῦ, ὑπ ΘἾΘΥ ἃ05 ἴθποπὶ οπίβδίαπά δἷβ τὰ κοηγες 
8. ἀπο Ῥοῖθ, 8ῦ29, ΟΠοορι. 408. καγοί, Με. 
καΐνοι. 
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Α͂ΓΓΕΑ“ ΟΣ. 
τὸν ἕβδομον δὴ τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις 
λέξω, τὸν αὐτοῦ σοῦ κασίγνητον, πόλει 

615 οἵας γ᾽ ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας" 
πύργοις ἐπεμβὰς κἀπιχηρυχϑεὶς ἐἰόῳ: 640 

Υ. 618 Ε΄, τὰν λέξω δη, οἵας γε τύχας ὁ ξβδο- 
μος --- ἀρᾶται. ὕπερθεν τόνδε ἱπ ἀ6Γ Βεάθαΐαπρ, ἀοτέ 
8. Ζὺ Ρτομ, 943, υπὰ ὕδεγ ἀΐβ γεγοϊπάυπες τόνδ᾽ ἐφ᾿ 
ἑβδόμαις πὐλετεν πηΐίθη Υ. 696 μη λθῃς ὁδοὺς σὺ 
τάσδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις, ϑορῃ. ῬμΠ. 168 ὡς στέ- 
βον ὀγμεύει τόνδε πέλας που, τὰ Αἴα5 402, ΚοΙ. 78. 
τὐπίοι. ἀθιὴ βἰθθεπίεη ΤΠοτα ἰδ ΠΟΥ, νυ Υ. 696, 782. 

τα Πγβ οἰ Ποἢ ἀδΔ5 Ὀιγκαίδοῃθ (Κρηναῖαι ἢ “Ππρκαῖατκ 
πύλαι) τὰ γογβίθμθῃ 5. Ζὰ Υ͂. 98. Αὐοῇ βαρύ Εἰ. 
ῬΠοῖπ, 1130 ὁ δὸς δὲ Κρηναίαισι Πολυνείκης πύλαις 
ἄρην προσῆγε. ἈΘΒΠΠΟΝ ἀδ5. Ὗ. 1141 ταῖς δ᾽ ἑβδό- 
μαις "Αδραότος ἐν πύλαισιν ἦν. --- αὐτοῦ σοῦ τὸς 
δεαυτοῦ; 50 αὐτὸς συ Ἐσπι. 194. Ἐυύν. Ηδ]οη. 1973. 
ὅόρι. ΕἸ. 1470, Οἰά. 3579, 957, αὐτὴ σὺ οΡβῃ Υ͂. 290, 
ΟΒοθρὶι, 109, αὐτόν δὲ Ῥτοιι. 86: 00} αὐτὸς ἔγωγε 
Ἀρ. 31, αὐτῇ μοι ΟΒΟΘρΡΒ. 136, αὐτὸν μὲ 921, 272. 
ϑόρῃ. ῬἈΠ. 1516, αὐτοὶ ἡμεῖς Ἑπὰπῃ. 767, αὐτοῖσιν 
ἡμῖν ΗΙΚ. 597, Ομοοριι. 172, αὐτὸ τοῦτο Θὗβο ῬΗΠ. 
ΤΊ, αὐτὸν ἐκεῖνον Ὑταοῖ. 287, αὐτοῦ ἐκείνου Αἰδοὶ. 
ὉΒοερΆ. 904, αὐτοῖς ἐκείνοιθ οὈδη Υ. ὅ8338. υ. 8.., 8. 
Νδε ἢ. ζαρδδν 8. 148. Αππι. 9ῷ. πόλει πίομέ βονγοὶὶς 
ἄθν δίδδέ, 815 ΟΣ ὙΡΗ ΑἿῈ δασθη ἃς ϑίαδέ σαννεπάεέ. 
5. ὕλοσ. ἄθεπ Ῥδῖνυβ ἀν Εἰϊοπίυσπσ ἀδ5 ϑ'δοιγθρι βίου 
απίεγ : Ὀαίϊγιβ ἀπᾷ Νίαϊς(μ. Θγᾶπι, 8. 401, οἵας γ᾽, 
εἰπῖσα Ό]05 οἵας. 

Υ. 616 ἶ πδομᾶθπη οὐ {πᾶτη! 10} δυΐ ἀϊθ Μίδυθυη 
δοβίίϊασεη ὑπὰ 815 ἴῃ αἷς Αομύ Εἰ ΚΙ ἄγου ἄθιὴ Τιᾶπᾶθ ἀθπ 
ϑιορεροβδηρ δηίσεροηρο]διοῃζί, τηϊῦ ΑἸ Ζυκαιηπιοηζαίγοἴ-- 
ἄεπ. ὑπ ἰδάοπα Ζὰ 5ίθυθεπμ ἀδηθῦθπη. οὐδὲ ὈΠΟροβέ ἀὰ 
ἱεθθπᾶ. 4815 εἴπη (1Πη} 50 βπίεϊισοπάθῃ Ὑογίγειθον. ἀἸοὶ 
τοῦ Ὑεγθαππιηρ δυῖ. θα ῃ ἀἶθβθα ὙΥ εἶδα Ὀὔϊβθη Ζὰ ἰδββθῆ, 
ῬΟΙΥΠοῖΚο5. νυθπδομῦ αἰδοὸ πὴ ΕΟ οσαπηρ ἀοὺ 5ίδαί (5. 
τὰ Ὗ. 667) εἴποη ΖνυοῖΚαμιρῦ τοϊέ βοῖποπ Βιυάογ, ἀπά 
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ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιακχάσας, 
σοὶ συμφέρεσϑαι, καὶ χτανῶν ἡγανεῖν πέλας, 
ἢ ξῶντ᾽ ἀτιμαστῆρα τώς σ᾽ ἀνδρηλάτην 

6020 φυγῇ τὸν αὐτὸν τὐνὸς τίσασϑαι τρόπον. 

ἀαῖβ., ὑγαππ ΟΥ̓ 'π ἀοιηβο θη ζ4116.. δυο ἘΣΘ Κ]65. [4116. 
ΟὝΟΥ νγθπη αἰθβοῦ ἄθη Τοά πίομνύ ἥπάθ. δύο οὐ ἄδῃ 
Τοά πιομύ ἤπάθ. υπὰ εγραηπαηρ πϊς ὙοΥθδηπαπρ ψοῦσ 

δεϊίθ. 80. πὺῦ οἰαυθέ δὲ γοϊκΚοιηπιοπα σδθηυσίπαθπηρ Ζὰ 
ΘΙ] ΔηροΠ.. πον οπα ἘπΠηννν Καηρ' ἀθ5. ρου ἴῃπὶ νυα!έθασ 
ἀθη΄ Ναίον ἤμπο!5. 5. ἡ. 685 ϊἠ  ὕδσρθον 416 Ὑογθιπάσηρ 
ἀον εῖβα 616 --- 6920 τη ἄθιη Ὑουμουρθοπάθη 5. Ζὰ 
Ῥτγοπι. 182. ἐπικηρυχϑεὶς ἀπ ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξ:-- 
φαγιχάσας 5ἰπᾷ Οερεηβᾶϊζο ; νυ ῬΟΪγποῖκοα ἄθη Τμᾶπάθ 
415 (ἀεδοπίοίον νογκύπαισθι ννογάθῃ ἰδ. 850 ρϑάθηκί δὺῦ 
ἄαρορθῃ 5δἴοἢ ἄορπι ᾿8πάθ. 815 δίθρογ δηζυκίηδιρθπ, ἐπε- 
φπηρυχϑεὶς ἴῃ ἀϊα6 Αοἰό οὐκιᾶγί, 5. Αὔγθβοῖ σὰ ἃ. 5.9 
ϑίθρμδμπιβ ἱπὶ Τ᾽ βϑϑαυσαβ ὑπίον ἐπεπηρύττω υπᾶ Υαἰοβῖυβ 
συπι Ἠαγροκνδίϊυμ ἡ. 464 Τ,εἰρΖ. Αθάγιοκ. Νίδη Κῦππίθ 
65 800}. 'ἴπ ψογθιπάθππρ τ ἀθπὶ ΠοΙσοπάθῃ ουκᾶγθῃ ς 
ἘΠᾺ πδομάθπὶ οὐ 510η} δηροκύπαϊσος ἄθμὶ ᾿μπάθ (815 τ- 
Βίοϊσου ἀογ Νίδιθυπ) ἀυχγοῖ ἃ πδ πηι σ᾽ 465 δι ΒΒ 658} 68, 
ΨΘΡΩΙ. ὅόρῃ. πὸ, 191 βαλβίδων ἐπ᾿ ἄκρων ἤδη 
ψίκην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι. οι Αονίδίι5. Ῥαββίνὶ μαΐ 
Ζανν θα αἷς Βοἀοαυίαθησ ἀ65. Αογίδέι Μ6 11, νογρὶ. ἀρ. 
1480 ἐπιλεχϑῇς, Ἐππη. 638 δεῖχϑγ),, ἔπισ, Ττοδᾶ, 480 
ἐτμήϑην., πὰ ϑορίι. Αηύ, 111, Μαί, ἴγάμπιμι. 8, 495, 
Ὁ. 8. 490, 6. 

Υ. 617 ἁλώσιμον παιᾶνα, νετρὶ. ἂς. 10 ἁλα- 
ὄιμον βάξιν: δυοὰ οθϑθὴ Ζζι Υ, 95]. 

Ὗ, 618 κ5ίοιιέ συμφέρεσθαι ἴῃ [εἰπα! μοῦ Βεάρυ- 
ἄυησ. [π κτανὼν ϑανεῖν |ἰοσί, ἀαίς ῬοΙΥποῖκοβ νυ ῦ 
δίθγθθπ συ  ]6. ΔΌΘΥ πού οἰ βοίηθη Βυυᾶογ. 5. Αϑμη- 
ἸομῸ5 σὰ Αρσ. 827. Απ ἄδθγ ψευθίπάσθπν ἄε5 Ῥυγᾶβθηῃβ 
τἀπαὰ Αοτγϊβίιβ ἰδ ποῦ δηΖιυβίοίποπ,, 5, χὰ Ργοπι, 509. 

Ὑ. 619 ἴ. 1ϑύ ἀὰ5 ὃπὶ [μθθϑπ ΒΙοἴθοη ἄθα ῬοΙ ποῖ Κοβ 
ἠϊονέ ἀυγοῖ οἷη θεδοπάογοβ Ῥγογέ ῬοζΖοϊομηθέ, δΡΟΥ͂ 68 
Ἰορὸ βομοημ ἐπὶ σαηζοιι Οθάδῃϊοι, ἄἀθμὴ βομδὲ Κῦπηίο 
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τοιαῦτ᾽ ἀστεῖ, καὶ ϑεοὺς γενεθλίους 645 
καλεῖ πατρῴας γῆς, “ἐποπτῆρας λιτῶν 

τ 

τῶν ὧν γενέσθαι, πάγχυ, Πολυνείκους βία. 
ἔχει δὲ καινοπηγὲς εὔϑετον σάκος, 

620 διπλοῦν τε σῆμα προσμεμηχανημένον " 
χρυσήλατον γὰρ ἄνδρα, τευχηστὴν ἰδεῖν, 650 
ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη. 

ΕΓ ἴα ἄεη Βυυιᾶου πἱοδέ νου απποη 9 τη τ πέρ 65. ἄθπη 
ἴπ ταὺς Θπέμδϊίθπθ ἈΠΠΘἢΙΠ6ἢ αὶ ἘΣΤΕ πῖοδέ ἸΗΪ Πα ΘΓ, 
γεγο]. ἨΙΚ. 664. Ὅοοϊ ἰδέ πο} ἀτιμαστῆρα τῶς δης 
σὰ νεγθἰπάθη, 5. σὰ Οἤοορι. 890, ῬαζΖὰ ἰδέ ἀνδρηλά- 
τὴν φῬυϑαϊοα ἐᾷ μη] 1οὴ 6 ΑΡΡροβι θη : ἄοΥ ἄπ 1ππ 50 56. 8π 
ἀεν Ἐπτο σοκγᾶηκύ μαθοβί Δ 15 γενέσει θεν, 5. Ζὰ ῬτοΙπ. 
8363. ὕεθεν τὸν αὐτὸν τόνδε τρόπον τνετοὶ. ϑορὶι. 
ῬΒΠ. 198, 1956, Απί. 1076, Αἰὰβ 687. 

Υ. 6992 γῆς Νῖοά. υ΄ ἃ, Ὁϊ6 [μοϑατί γᾶς πϑλνοΐας 
ύοροη ἀοΓ ἃδιη!οθεπ πάπηροθ (6. ΝΝΔΟΙ ΑΙ νυ γέθυ 
δηϊπίαπάθη, ἑποπτῆρας Βεδομίογ, Ὑο  Ζίθμου . 5. Ζὰ 
Υ. 104. 

ἀτος ΨὋ 624 εὔϑετον ποϊιδηροπιδοιέοεβ, βομῦποβ, (68 
ῬΟΙΥ ποῖα 5 Ὑγυγἄς δπύβρυθομθπᾶθβ, νυοσδαΐῦ ἄσοῖ Υ. 626 
χρυσήλατον Πϊηννεῖδεί, Ὑ1861|6 Ὁ0ςΚαπάρ6π.. δυο Μαά. 
ΑΥ̓ εἰς 61) εὔκυκλον, νἱδι!ἰομέ δὺβ Υ, 572, 

Υ. 62ὅ διπλοῦν εἷπ δι5 ζυγοῖ ΕἸ σΌ ΓΘ Ῥεβέθμοπᾷεϑ. 
προόσμεμηχανημένον Μεά. (ΒιΙομπιῆεϊά,. προόδμεμηχα- 
ψευμένον ΥΥεἶρο!, νυδιγβο θη! οι ἃὰ5. [τυύδυμη.} τι, ἃ.» 
προόμεμηχαγευμένον ἀἷθ ἰίθπ Αὐδρᾶθοπ.9. 85. ζΖὰ 
ὟΝ. 629. 

Υ. 696 τευχηστὴν ἰδεῖν Ὀανναϊπεί δηζαβομδιδβῃ, 
ἄεγ ἄθη Αμβθῆθη πδοὴ οἷπ Βεονυαβποίου ἰδ. Απάρυθ 
τευχιστὴν, 5. ΒΙοιιβο!ά χὰ ἃ. 8.. 7 υπᾷ ς ἤπάθδῃ βἱομ 
οἵἷύ νϑυυνθοβοὶί, 5, χὰ Ὗ, 842, πῃ, 181] ἃ. ἃ. 

Ὗ, 627 σωφρόνως ἡγουμένῃ εαπείᾶπαϊο νοταπρο- 
Βοπᾶὰ, νὴῖθ 65. ἀθὺ ὈΪΚ6 διηιβθιπεδβϑθὴ ἰδέ, υπὰ πἰομὲ ποὺ 
Ανό εἰποξ Βακομαηίϊη. 
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Δίκη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναί φησιν, ὡς τὰ γράμματα 
λέγει, κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε, καὶ 

πόλιν 
680 ἕξει, πατρῴων δωμάτων τ᾽ ἐπι- 

στροφὰς, 
τοιαῦτ᾽ ἐκείνων ἐστὶ, τἀξευρήματα. 665 

Ὗ. 628 {᾿ἰ Ῥομαυρίεί 516 806. πὺη ὍΙΚ6 σὰ 56 01. 
ἶθ ἀ16 ΘΟΒΥ ΡΟ βρυϊομί, νυουάθ ἀρ ὺ σαν οκέθῃγοπ ἀϊθβθα 
ίδῃηπ. ὑπὰ οἵ νυἱγὰ ἀϊθ ϑίδαύ θυ πα]ίοπ ἀπά ἱπὶ Ὑαίογς- 
Πδυβα ΕΠ ΚΘΏΣ.., 50. 5'πά 80] ῃθ5 ἀ16 ᾿ὑγβπαάσύπσοη 16 ΠΟΥ 
(ἀο5 ῬοΟΙνποῖκορ πιο ὑπᾶ βοίπου Ῥαγίποὶ, ποῦ ἀ18 
Οεάδηκοη υπὰ Αὐββρυῦοβο ἄογ ὍΙΚ6). 16 ράθ ροβέ 
805 ἄδν ΔΟΒδηρίσοεμ ἴπ ἄϊθ ἀπδῃδηρίσο θοΥ, νυῖθ οἵ, 
θυ σ Υ..419, ΑὐἢἍ 4οῖη ΘΠ ὰ8 βοήπιε ϑοβίδπαθη Βᾶἃ- 
Ῥθεῆ. “ίκη κατάξω γ᾽ ἄνδρα τι. 5. νγ.. ΟὝΘΓΥ ΟΠ Εὐοϊκ- 
5'ομῃύ δυῇ Μίοίταπι χσι μὲν εἰμὴ, πατάξω δ᾽ ἄνδρα 
ι. 5. ἡ. ἴθορον ἀ16 Ερδηζαῃρ οἰποὺ βΒοαϊπραπρθρατγεϊ- 
ΚΕΙ σὰ φησὲ 5. σὰ ΪΚ. 81. δ᾽ ἄρα Ἐπάοί 5᾽οι) δ ἢ 
ϑοΡῃ. ΤΎδοι.. 969. νευθυπάθη, 

Ὗ. 6029 λέγει, Μεᾷ, λέξει, Ὑγ ΒΥ ῖπΠ1οἢ ἀστοῖς 
ουγγαπρ ἴῃ ἄθη ἔοϊσεπάσῃ Ὗεῖ5, ἀθγ πιϊί ἔξει δηΐδηρ, 
δηΐδίαπάθη, Αδβη! θοῦ ἀπῦ. ΒΒ, 3516 ὡς λέγει γέρον 
γράμμα, ἃυοῖ ἀπίοη Ὗ, 6429 ἴ, κατάγειν δὺὰ5 ἀδτ 
Ὑευραηπυπο Ζυοκίθῃγοη. τῖθ Ὗ, 642, Α΄, 1597. 
Αδμη!οὴ κατέρχεσϑαι ἀπά κατιέναι, 5. ξα Ο. 978. 

Ὗ. 650 5. ὅθεν ἀ16 ϑυθ)θοοίπνογϑηάογυπρ χὰ Ὗ, 418, 
ἀπ ὕθευ τὲ Ἀ80} ἄθη χυνοιίθη Ὑγουία Ζὰ Ῥύοπι, 498, 
Ἐπηῖσο πατρῷαν 5ιαι πατρῴων. --- πατρῳΐων δωμά- 
τῶν ἐπιστροφὰς ΕἸΚΟῆγ. Αὐΐπαῆηθ 'πὶ Υαίουδιδθ. 
γουρ]. ἔππι. ὅ47 ξεγοτίμους ἐπιστροφὰς δωμάτων υὑπά 
ΒΙοιπῆο!α χὰ ἃ. 80. 

Υ. 651 5. χα Υ. 0928, ϑοίχέ πιδη.9 νυνῖ6 ρουυδῃπ] το, 
πδοῖ ἐπτιότροφαὰσς εἶπα σγδίβογο Ἱπίουραποίϊοπ, ἀπά ἄρον- 
δοίχζέ πιᾶῃ : γὸπ ἀδὺ γί εἰπά ἀ16 Ευππάσηρθη θπο) 80 
ἀαίβ 65. δῖοι πιο ὉΪ05 αυΐ ἀὰ5. ζυϊοίχύ Εἰγζᾷ]ίθ, 50Π- 
ἄοτη δῦ 8116 βἰθεπ Αγροίβομθπ Ηθογγου 6 Ζιθιύ, 50 
υυῦγας ἀΐοβοὺ ΨΕΥΒ νυ ϑίομα ϊηΐοῦ Ὗ, 69 Ζὰ βείζοϑῃι 



180 ἘΠΤΖ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶϑι, τίνα πέμπειν δοκεῖ" 
ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τῷδε κηρυχευμάτων 
μέμψῃ, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶϑι ναυκληρεῖν πόλιν. 

Β6ΥΠ. ἀὰ Ἰοἰζίεσευ υυϊεάθυ ἱπ Βοζυρ δι ἄθη ῬοΙ ποῖ καϑ 
ξδεβαρσύ ἰδέ, Αὐϊδετάθπι ΔΌΕΥ υυῦτας Ὗ. 628 ἃπάδυβ οἵ-τ- 
ΚΙᾶγί ντθγάθπ τββοη ἀπ ππᾶποῆθ5 ἀπβίδίβῖρα θηἐμα] θη. 

Υ. 6832 ἀπ 56]υ5ὲ δθ6γ τπιῖδέ ἥσπ νεΐῖββθῃ. Ὑγθ Ομ θα 
(δοσθη ἄθῃ ῬοΟΪΥΠΟΙΚ65) σὰ βοπάθπ ρσυΐύ βοβοὶπῦ (νγθββαπ 
ϑϑηάαπρ γϑίμ!1οἢ πὰ γογίβοι! ῃαῦο βομθιητ). γνῶϑε ἀὰ 
χη ὙΥ1556Πη, Ὑγἱ6 Υ, 6954. ΠΈ06 Ὁ αἴθ Βεβάαδυίζαηρ 465 
Ἱπιρογαίϊνυβ 5. ζὰ Ῥγοιῃ. 710. τένα ἴῶτ ὅντινα, 5. τὰ 
Ῥγοπι. 489, δοκεῖ Νῖεά. ἃ, ἃ.. δορεῖς αἀ16 ὕδτισοπ, 
Βοῖάε5 ἰδύ συύ: Τιοἰζίθυθ μϑιῖβέ: νγθη ἀἃ δεπάθῃ Ζαὰ τηὔ5- 
56 σἰαυρδύ, 5. Ζὰ ἀρ, 12. 

Υ. 638 ἢ. νυῖς ἀπ πἰθιηαὶς ἀΐθβοῖι “τῶν (εἰν) Βοῖ- 
Βοϊιαξίαη ΠΆΡΕ Ὑογνυῦγίε τπβοῆθη υεῖγβέ. 50 πιαΐδῦ ἀὰ 
ΒοΙρδύ νυῖβθοπ Ζὰ ψουνυδ θη αἷς 5'ίδαί, ἃ. 1. ἀθῆπ υν]8 

ἴθ} τϊορῦ αὐ ἀδ5 Κυπαπομαξίθη ψϑυβίθῃθβ, 50 τηυΐϑέ ἀὰ 
ἀἰομ δῇ 16 ϑίδδίβυθυνναϊίαηρ νϑυβίθῃθη. Νῖαπ Καπῃ 
γεαρ εγρᾶπζθῃ, 5. ζὰ Υ. 79. ἀγνδρὲ τῷδε ἴὺς ἐμοὶ, 5 
“πι Ῥγοιη. 747. {9 ῦο. ἄθη Οἰδηϊάνις 5. Ναί, ασαιηπι.. 
ξ, 9608. δὲ κίεξμέ οἵθ πδομάνοκίῖο τὰ ΝΝαοῖ - ἀπά 66- 
δεπβαίζθ, ὑπᾶ ζυγᾶι ὑγθπη πῃ ογβίεη ΟἸθᾶς Ζεϊίρατγε- 
ΚοΙη. βίβιθη, υυῖθ ἔἐπεξ ϑόορῇ. Οἱά, 1967, Αἴξοὶ. ΟΠΒΟΘΡΙ. 
616 ἔ.. 80} σὰ Ῥεῖβ. 588, εὖτε ΟΒοορι. 1068, εὖτ᾽ 
ἂν ρς. 12 ἢ. ὡς ῬεῖΞ. 405 ἢ, ὅταν --- τηντκαῦτα 
δὲ Βόρῃ. Εἰ. 994. οὔετ Βεληρυδράβανἐποε!ῆι γγῖα ῬοΓΒ. 
1604, Αρσ, 545 ἴ., 1030 ἔ,, Ἐππῃ. 875 ἢ... Βόρῃ. ΟΙά. 
902, 477 --- 481. Αηΐ, 2354, δο πδοῖὶ ῬαδγίοῖΡ}15. 
γι οῆθ ἀϊα ϑέί61}}|6 εἶπθβ Βεαϊησιηρββαίζο ψϑγίγείεπ., 85. 
Ζὰ ἂσ. 1564. οἄδθν ει οἰ σμπη σπραγ ΚΘ. νυ ΘΌΡΗ. 
ἘΠ. 27, Ὑτδοι. 116, Απί. 4206. Αὐυϊδογάθῃη νϑυρ]. Ῥα5- Ὃ 
5ονν᾽)5 Ηδηδνογίθυθθο ὑπίοῦ δὲ, Ηδυπιαπη 5 ὙΙΡΕΥ. Ρ. 
7858 υπὰ 8458. δίαι(ἢ. αταπη. 8. 616, 5. 1947. Βυίέ- 
ΤΏΔΠΠ Ζ1 ἀὐαξόνης ΜΙ οἱά, χουν, ΧΙ, Ρ. 147. δομᾶξον᾽ 5 
τηο]οίξ. οτἰε, Ρ. ὅ9 ἃ. ἃ. Νῖαπ Καππ ἀαρεῖ οὕτως οἄοτς 
εἶπ ἀμ] ῖομο5 τ οὐρᾶπζεῃ. 5. Ζῃ Ὗ, ,4100. ΟδοΘρῃ. 
854. ἈὈΐϊ6 ΥΥΪΕἀουμοϊυπρ, ἀον Ὑοχίς σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶϑε 
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ἘΤΕΟΚΖΗΣ. 

680 ὦ ϑεομανές τε καὶ ϑεῶν μέγα στύγος, 
οὖ πανδάχρυτον ἀμὸν Οἰδίπου γένος" 660 
ὦμοι, πατρὸς δὴ νῦν “ἀραὶ τελεσφύροι. 
ἀλλ᾽ οὔτε κλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσϑαι, πρέπει, 
μὴ καὶ τεκνωϑῇ δυσφορώτερος γόος. 

΄ 

δύ πού πὰὺν πον δηβίδίδῖσ, 8. ζὰ Ῥύοιῃ, 6, βοπᾶορυπ 
᾿ιαύ Δ ΟΝ οἷπθ σουνῖββα Κυαΐς, γογρ], σόρη. ΟἹ. 46 -- 51, 
σὰ ὅορἢ, ναι. 689, Απί. 1940. Τῇοερθοῦ γνῶϑε 5. Ζὰ 

Υ, 6092, ὕνεν γαυπληρεῖν πόλιν, ἃ. ἴ. ἀεγ Ηοττ ἀ65 
ϑὐδαίββοΗἴο5 ΞΘ ΥΠ, ὙΘΓΙΡΊ. 5008, Απί. 994 τοιγὰρ δε 
ὀρϑῆς τήνδε γαυκληροῖς πόλιν. Ὅοι Βοία ννδβγβομοὶπ 
110} δ. 

Ὑ. 6086 ἢ ο ρο(ιθείμοτγέον (νου ἄθν Ἐΐπην8 Ζιπί 
Βευάδουιπογὰθ δησοίυ θ 6 ΠΟΙ, 5. Ζα Υ, 671) πὰ ἀοΥ Οαδί- 
θυ δυοίβου Αθβοῖθα (ῬοἸγηοῖκθ5)} ὁ πιοῖὶπο σἂπΖ βονυοῖ- 
ποηδυγουίῃθ ΑὈἰκι εἴς σοι ΟΙαἰριι5. (ὁ Ἰοἢ μιδέμοε Ῥονγοῖ- 
πΘηβννοσίμον ΑΡΚΟΙ ΜΠ] ηρ 465 Οἰάϊρυ5)} ϑεῶν στύγοϑ 
ἄθη Οδίίζεγη Θδροπβίδηά ἄθα ΑΡβομοθυβ, νοτρὶ. ΟΠοορῆ. 
1057, Τάππι. 644, ΒΙοπιβοϊὰ χὰ αι. 5. Ὅεθεν ἀἴ6. ϑ'δοίιθ 
5. Ζὰ Υ, 67]. {96 06Γ ἀἷθ Θέθ!ὰπσ λων ἀμὸν (ΒοΡ. ' 
ἐμὸν, ΑΙαὰ, ὠμὸν) γ γΡ]. ΗΚ. 617 τὸ πρὸς γυναικῶν 
παλαίφατον ἁμέτερον γένος, ΟΒοορι. 4924 κροτητὸν 
ἀμὸν. “καὶ πανάϑλιον κάρα; ΘΌΡΕ. Απί. 860 τοῦ τ 

πρόπαντος ἁμετέρου πότμου κλειγοῖς «αβδαπίδαισιν, 
ἘΠΕΚίγ, 94 ἃ, ἃ. 

Ὗ. 6357 νυϑῖ τεἷγ} ἀθ8 αίουβ ΕἸαοΝ νυῖγὰ αἷἶβο παῃ 
ἐγ}. ἴεθον αἷς ϑ'δοῃθ 5. σὰ Υ, 70, ὕνενγ δὴ γῦν 
ΘόΡῖι, ΕἸ, 947, Αἰὰβ 995. Μίαδη Καπη διιο ἀραὶ 5οἰιγοῖ-- 
Ὅδη : (685 νάζουβ Αγθὴ βἰπά αἷ5ὸ πὰῃ γο ]Ζιομθπᾶθ., ννὰβ 

ὙἹ ΘΠ] ἱοῦ γογζ ρ! Ομ υ ἰδ, ἴθσερεῦ ἄθῃ (ἀθηϊνυβ 5. Ζὰ 
Υ. τ0ὅ. 

Ὑο 639 ἀαιηϊέ πίομέ σὰν Θυζθυσέ νγογᾶθ ἀπογίγᾶς- 
Ποθογθα Οὐθίιθι!. ἀθ5 ΟΠουβ πᾶπιϊοῖ, 5. Υ. 164 Εἴ, μὴ 
καὶ, 5. 4ὰ Ἑυὴν 170, τεκγωθῇ, νΟΥΡΊ, ϑΌΡΒ, Οἷα. 
8607 ἡ ἃ. δυσφορωτερος, εἰπῖρε δυσφορώτατος, 5. 
ζα Υ, 579. 
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640 ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα Πολυνείκει λέγω 
τάχ᾽ εἰσόμεσϑα τοὐπίσημ᾽ ὑπῃ ,Τελεῖ, 6θὅ 
εἴ 5Ὲ κατάξει, χρυσότευκτα γράμματα 

ἐπ᾿ ἀσπίδος φλύοντα συμφοίτῳ φρενῶν. 

γ, 640 ἢ νῖθ 806 ἄθπὶ βϑὴν τἱοῃξισ Ὀαπδιηίθῃ 
ῬΟΙ ποκα ἀδ5 Α Ζοίομθπ δυβίδ θη νεῖγά.. υυθάθῃ νιν 
Ῥομδαυρί᾽ ἰοῖ. θ8]4 δὐίδησγθπ, ἔθεε αἴθ Ῥαδγοποιηδβὶθ 8. 
Ζζὰ Υ. δδ8. Πολυνείκει Ἀ6ρ. Β. δεν. “Πολυνείκῃ, 
γγϑίοῃα ἘΥπ πού σοὈΙ ΠρῈ νυογάθη Καῆπ. ὑπὰ 815 ἀθ 
δἰίθη ΟἸθιομμοῖς ἀον ἘΣ-[δυίο (Ε1) επίβίαπά., Αἰά, ἀπά 
Ἐοῦ. Πολῦν εἔρη), γγε οθ θα. πἰοδίβ δπάθυβ 815 Πολυνείκ) 
1δ, ἀὰ ἴπ ἀἴθβθὰ Αὐδράῦθη ἀ85 πηξογρθβου  θ6π6 Ποία 
οἵξ δυξρθίδββθη υὐὔῖτά, ὑπ ἀδὺ Ασουξαύνυβ ΠΙΘΥ πἰομέ 
βἰδιιβπάδη Καππ, ὑγθππ πᾶπ δυο Πολυγείκη λέγω 
ἀυγτοὴ Κοιηπιαΐα οἰμβο 1 οἴβοη σὑνοέθ. 5. Ζὰ Ὗ. 47]. 

λέγω, Ὀεδδαυρο 10}. νυῖγά Ζυνγθῖΐθπ 50 Βϊηζαυροία οἷ, 
γεγο]. ἂρ. 972. δορὶ. Αἰὰβ 1512. τ ἃ. τοὐπίόσημ᾽, 
Υἱοῖ. δὺὰ5 ἄδπι βοβοιϊακὲ τὠπίσημ᾽, δ5 Ὑγοτί ἐπίσημα 
βιηπάεί 5ἰοι Εππν, Ῥμοῖη, 1114 υὑπά 1139, ὅπῃ, Μεά. 
(Ὑγεἶσοι). ΒΡ. υπᾶᾷ Υἱοί, ὅποτ, 5. Ζὰ Ῥγοιῃ, 641]. 
τελεῖ ἰσῦ ἀδ5 δἰίβομῃβ Εϊππέυσαμη. ἀπά βίθῃξ ᾿ηζγδηβὶςν, 
8. Ὅδοορῃ. 1030. ϑὅορι. ΕἸ, 1417, ἼτδοΝ. ΟΌθΑ Ζᾳ 
Αἴβοῖ. Ῥεῦβ. 291, 

Ν. 649 οὗ ᾿ἴππ πϑιη]οἢ ἃ. 5. νῦν. 5. Ζῃ Ῥγοῃ, 182, 
κατάξει, 5. σα Ὗ. 629. χρυσότευκτα γράμματα, νοπ 
(ο!α ννᾶγεῃ 16 ἀ16 Βιϊάηϊδβθ. 5. Υ. θ26, Αδθπθοὴ Υ, 
4106 χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασι.  Ἐεοκὶε5 βαρέ 
ψράμματα ΔὈ5᾽ μοῦ ἀμᾷ βαγκαβεβοῃ, ἀ8 εὐ αἴθ ἴπ 
ἀθηβεὶθεπ θη μα]έθπθη Υγογίθ πιομδ δἱ5 Ὑγοτίθ ἀθσ Κα 
ΒηογΚαππέ, 5. δύο Υ. 6391. ' 

Υ. 648 φλύοντα νεῖομα βομυναίζεπ, ἴπ Βοζιιρ δυο 
Ὗ. 628 ἢ. ὡς τὰ γράμματα λέγει ρεδαρί, συμφοίτῳ 
φρενῶν ποῦϑὲ ἀεν "ΟΠ οὶδ βϑῖπθβ Κ'ππθ5. 1656 Ῥγοτίθ. 
δίηα πῖομέ τὶ φλύοντα, βοπάργη πιϊΐ εἴ γὲν καταάξες 
γράμματα Ζῃᾳ ψουθὶπάθῃ, πᾷ βίθβεπ {ὃ καὶ φοῖτος, 
φρενῶν, νγογυηΐοῦ ἀἷθ Βεκιίθεσαπρ ἀογ Ψαϊουβίδας Ὀ6- 
ΒΟΠΟΘΥΒ ΖῈ Ὑουβίθῃθη δέ. 5. Υ. 680 Ηἴ, Τεθεσγ σὺν πιϊξ 
ἀειὴ Βαῖνυβ ἔν καὶ τηῖξ ἄθιῃ Νοιεϊπαίνυβ 5. Ζὰ ΗΙΚ, ἦ 

Ι ᾿ 

ἔγοῖν ν- 
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εἰ δ᾽ ἡ “ιὸς παῖς, παρϑένος 4 ίκη, “Ζαρὴν 
04 ἐ ἔργοις. ἐκείνου καὶ φρεσὶν, τάχ᾽ ἂν τόδ᾽ ἠν᾿" 

ἀλλ οὔτε νυν φυγόντα μητρόϑεν σκότον, 670 

1004. ϑιίαίί σὺν φοίτῳ (Α14., Τυσι. υπᾶὰ Ιοί. σὺν 
τύφῳ.) δα 1οῃ αι δῖοα, ἃ. ἃ. δυμφοίτῳ αὐυΐσοποπι-- 
τΏΘῃ, Ὑγϑ οἶα 5 Ιου ἐπ ΠἸομ6 ΘΟ τοιθαγ 15, 5. Βα ππδ πη 5 
δυδί. ατδϑιημι. 8. 95. πη. 4. 8. 117, Απιη. 4. Ναί, 
᾿Οτδπιπὶ. 8. 7, 0, 8. 398.. 5. οὔϑῃ Υ. 587 δυμπολέταις 
ππἃ ξὺν πολίταις, ΗΚ. 194 συμπνοταῖς ἀπά σὺν 
πγνοταῖς, ΟἸοθριι. οἱ δυγγιτύπῳ ἀπά σὺν κτύπῳ, ϑορ.- 
«Απΐ. 1φ06 δυμμόρῳ ἀπὰ ξὺν μόρῳ, Α6. 1145 ἐμπέδῳ, 
ΟΠοοριι. 86 ἐμβροτοῖς πηᾷ ἐν βροτοῖς, 3939 ἐμβαόι- 
λείοις απ ἐν βασιλείοις, 951 νἱο! !οἱοιέ ἐμμάχᾳ, ῬοΓβ. 
558 ἀμπεδιήρεις, ΗΙκ. 8339 ἐμπέτραις, ὅ39 ἀμποτα- 
μουϑ (5. ἀ45.)5 νἷ Ηοπι. 1]. 6. 71. ὙΠοοκτ, 16, 959 
εἰμπεδίον, Ἡρορὶοά. Τ δος. 190 τ ΣΟ ἘΠΕΣ 1. 
8, 441 ὠἀμβωμοῖσι τα. ἃ.; 5. ἃ Ζὰ ΟΒορρη. 845. 
Ὁδείον ΠΟΟΙ ᾿πὄρσϑῃ 510} ἀϊθβθ ΕΌΥΠΙΘα γουνυβομ! ἢὨαΌθη, 
δ Καππ δυοῖν ἀπϑογο ϑ'ίθ 16 ογκιᾶγθας: 416. δι ἄθπι 
0 Ώ146. βομνναίζθη σου 6156 ἀογ ΠΟΙ Ποῖ δοὶποβ 5᾽η- 
ΠΟ5. ὦ, 1, ἀἴθ βοῖπθ "Ο]]Π60 δὰ ἄθη Ομ παΐ βοΐζοη 
Ἰάββθὴ. 80 ἀα[5 βἷθ πὰπ ἀαγαῦῖ βομννυαίζθῃ. [7606 Γ σὺν 
τὴς ἄθπὶ Ἰλαίϊνιι5 ἴθ ον Βοάθυίξυπο: τηϊύ, νογιη ἐξ] βύρ 
ἀυγοι. πὶ ἀἃ5 ὙΥογΚΖθιρσ οἄδν αἴθ Ὑδγδπίασβαπρ δ5Ζι- 
ἀγύοκοη 5. Υ. 8ὅ9, 868. Ῥειβ. 462, 7.1, 761, ΗΙΚ. 
111, Ζὰ ϑορῃ. Απηΐ, 188, Νίαδτμ. ασϑιιμι. 8. 390, Αππὶ. 

ὡ, 8. 577. Ὅοοῖὶ βομοίης 76 ὴη6 Εὐγκιᾶγαμρ νογζὰσ! θυ, 

Υ. 644 ἡ “Ζιὸς παῖς, παρϑένος “πη, νοτρὶ. 
Ἡροὶοά. Ὑγ εκ. 9264 η) δέ τε παρϑένος ἐστὶ “ἔπη, “1ιὸς 
ἐκγεγαυῖα. ὙΠεοδ 901" 18: Ἰδαν, Απάατγοιποά. Βε, 9} 
τήν τοῦ “ίκην λέγουσι ΕΣ Διὸς, Αἰδοὶ. 
ΟΒοΘρη. 9δῷ : δοῖ Ἀρο]]οάον, 1, ὃ, 1. Αταύ. Ῥμοΐη, 
91 ἢ, υναίοβίι. Καίαβί, ρ. ὃ, ἀπᾷ οὔθη Υ, 397. 

Υ. βθ45 τόδε ἄἀα5 Ζυσ οκίτγεη. 

Ν, 640 φυγόντα μητρόϑεν ὁκότον, νεγρὶ. ἔυμι. 
66ὅ οὐδ᾽ ἐν ὀπότοισι νηδύος τεϑραμμένη ; ΡΙμπάδν. 
Νϑι, 1, ὅ8 ΚΕ, ἐπεὶ ὄπλάγχνων ὕπο ματέρος αὐτίκα 
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οὔτ᾽ ἐν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσαντά πῶ, 
οὔτ᾽ ἐν γενείου συλλογῇ τριχώματος, 
“Ζ[ίκη προσεῖπε καὶ κατηξιώσατο, 

ΘΌ0 οὔτ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χϑονὸς καχουχίᾳ 
οἶμαί νιν αὐτῷ νῦν παραστατεῖν πέλας. 675 
ἡ δῆτ᾽ ἂν εἴη πανδίκως ψευδώνυμος 
Ζίκη, ξυνοῦσα φωτὶ παντόλμῳ φρένας. 
τούτοις πεποιϑὼς εἶμι καὶ ξυστήσομαι 

Θὔὔ αὐτός" τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδικώτερος ; 

ϑαητὰν ἐς αἴνγλαν παῖξ Ζιὸς ὠδῖνα φεύγων --- ἔμολε, 
ὕεθεν μητρόϑεν 5. οὔοθπ σὰ Ὗ, 2929. 

Υ. 647 ποοῖ υυϑηγοπᾶὰ ἀθ5 Αὐΐζίοῃθπα ({πὶ ΚΙπάθς5- 
Δἰίου).. ποοὴ 815 οσ' δπρηπσ σαντογάθῃ 16 (πΠοοῖ 16πι8}9 
πὶ Τὔπρ!πρπα!ου). ἴθεθεσ οὔτε --- πῶ, ποεῖ! 761|88, 
γΕΓΡῚ. ϑορὶι. ΟΙά. 492. Απέ. 818 ἔ. 

Υ. 048 ποοῖὶ θεοὶ 465 Κίηποβ. Ζιβδππθηϊοσαπσ (λἀπ- 
δᾶυξυπο) ἀ65 Ηβδᾶτβ, ἃ. 1. ποοῖιὶ δἷβ: δ΄ ἀπῆπρ Νίαπῃ Ζὰ 
σγεγάθη. συλλογῷ; Νίεα. (ΟΥ̓ εἰρ6}}) ξυλλογῇ, ἄοοῖ πῖξ 
ὅ ὕβρει δ. 

Υ. 649 προσεῖπε 516 τοἀοία 1ῃπ 8π, εἶπε ἀὐυβζϑιοῦ- 
πὰπσ, σεγρὶ. Εν, ΗΚ. 958 ἔ οὐδ᾽ [άρτεμις λοχία 
προόφϑέγξαιτ᾽ ἂν τὰς ἀτέκνους, ἨἩΐρρο!. 86 ξ. ὁδοὶ 
(ἀμρτέμεδι) ποὺ ξύγνειμι καὶ λόγοις ἀμείβομαι, κλύων 
μὲν αὐδῆς, ὄμμα δ᾽ οὐχ ὁρῶν τὸ δὸν : δυοῖ βομνεεηκ 
ἀπά ΒΙοπιῆο!α χὰ ἃ. 5έ. κατηξιώσατο. 516 Βαξ ἴῃπ 1ῃγοῖ 
ντουίῃ σομα]ίθπ.. θεῖς ἴγς ΤΠ πρα σοζΖϑμ!, 

Υ. 650 οὔτ᾽, εἰπῖσε τκυπᾶοη οὐδ΄, -- πκακοῦυ-. 
χίᾳ ὉὈεβθεϊμαϊέυμρ, ἀ. 1, Βεκτγίθσυπρ. 

Ὗ. 6561 νῦν “παραστατεῖν ΝΙεα. υ. 8.9 δυμπαρα- 
στατεῖν εἰηῖὶσο, γῦν συμπαραστατεῖν ΑἸά. 

Υ. 654 7 δῆτα Ἶα νγϑθ οι. 
Υ, 6δδ 5. ὅθεν μᾶλλον τοῖξ ἄθπι σοπιραταίνιιβ ΗἸΚ, 

Τὶ, ΑΡτοβοῖ ππᾶὰ Βιοιηῆοίά Ζὰ ἃ. 8.., Μίαξῃ. ασαπιπι. 
8. 458, Ῥαξβοννβ Ηαπανγδσέογθυοι ὑπίογ μάλα, --- ἐν- 
ϑικώτερος Ὀετεο εἰ σέο. 
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ἄρχοντί τ᾽ ἄρχων, καὶ κασιγνήτῳ κάσις, 8680 
ἐχϑοὸς σὺν ἐχϑρῷ στήσομαι. φέρ᾽ ὡς τάχος 
χνημῖδας, αἰχμῆς καὶ πέτρων προβλήματα. 

Υ. 657 Ὀεπιουκο τᾶπ ἀδ5 ἘΘΗ]6Π ἀεν Μευθπάσπρβ- 
ῬΆΧΕΚΕΟΙ ἴῃ ἐχϑρὸς σὺν ἐχϑρῷ ποι τὲ --- καὶ, ννὰβ 
Αἰβοθγ!οβ δᾶ{ί6. νϑυῃθάθη Κῦμπθη. Ὑγ6Πη ΘΓ κἀχϑρὸς 
δοβομν θη δᾶϊίε. οοῖ ἰδ Κοὶπθ Αϑπάθχιηρ ποδί, 
γγθπη δὴ ἐχϑρὸς ἐχϑρῷ πἰομέ 815 εἶσποβ 6164. 50η- 
ἄοτπ 5. Βεϊνυδείεγ ζὰ ἄρχοντε ἄρχων υπὰ κασιγνήτῳ 
κασις διβιθθ: οἴπθηὶ [οἰ ἤθη ΑἸ ΓΟ ἀπᾶ [εἰπα}1-- 
οἴἰθὰ Βευάθυ νυ ἰοὴ 815 ἔθ πα! Ομ Απέγο. ἀπά 
Το Ποιὸ ΒΥ ΘΓ ἸΏ οηΐρορθηβίθι θη. οὐδὺ : υνῖθ ἃ15 
Απίθθγυου. 50 ἅποῆ αἷβ Βυύαθυ δἰ παπαθυ Εἰ οῖπάθ νυογάθπ 
ὙΥΪΓ Ζυδϑιηπιθηίγεῖΐοη, συν --- στήσομαι ἰϑι εἶπα Τπι6- 
515. γεγρὶ. ΗἸΚ. 178 ἢ, τεϑειμένος ὠμῇ ξὺν ὀργῇ α. ἃ. 
φέρε ἰδ σὰ οἰπθπὶ 8115 ἄθπὶ θἴο!ρα ἀ65 Κὔηϊρ5. ρεοβαρί, 
ἄθῃη αἷς γβίθῃ οὐβομθίποη δυ ἀοΥΓ Βύμηςρ τηθὶβίθῃϑ 
τηϊ Βορ]οιϊίαπρο. 5. ἀ85 ϑ'δοῃυδριβίθι. Ὁπίου : ϑοθηῖβοιθ 
Οοροπδίπάο, ἀπά Ζὰ ΟΒοορι. 705, 5. ΡΙΝ]. 46. 
ὙΥΔΒΥβΟ οἰ μ]1οἢ ὙγᾶΓ 65 βοίη Υ αἴϊεηίγᾶρου 9 ἀπά φέρδ 
με ἴβὲ πῖον: Πο]Ὲ 416 ϑ'ομίθπομ δὰ5 ἀογ Βυγρ βουνοὶ, 50Π- 
ἄστη Ὀγΐηρα δἷθ ΠΟΥ ; ἄθμῃῃ ἴθποῖ δίαπαά παύυ!οἷν ἰπ οἰπὶπ 
δὲὺ Ἐπίογπαῃρ, 

Υ. 658 ἀϊς ϑοθίθποη, ουκοισιπσοη σοροπ ΚΞ ρ᾽Ζ6 
ἀπά ίεῖπθο. Ἰὔίθοκίθ5. νουϊαηρὸ ἀϊθ Βεϊηςομίθπθη. πἰομέ 
815. ὙΘΏΠ ΟΥ̓ Θ0ΠῸΠ τηϊῦ ον ἀρυίσθη Βονυαίπιπρ γϑύβθῆθη 
γγᾶγθ. 50 ῃ θυ νν6 1} αἀ16 Βεϊπβοθηθη πίον ἄθῃ ΥΥ̓ αἴϊθη- 
βίϊθοκομ Ζαογεύ δπρϑίθού νγυγάθῃ, ἰηάθιη 485 ἄαζαὰ ποίῃϊσθ 
Βὕοκοη ἀθ5 ΟΡθυΚΟγρουβ δα! βου ἀθπὴ 56 ἢΥ Θυβο νυοσί νυοῦπ 
ἄδθῃ νγᾷγα, 5. 1Ππ24, ΠΙ|. 330, ΧΙ. 17, Ηροβῖοά. 50 Β14, 
122. Ῥαΐ5 ἀογ ΥΥ̓ αἰϊεηίγᾶρον πα Απἰοσαηρ ἀον Βεῖη- 
ΒΟΒΙΘΠΘη, ὙγΟ οὶ δ υ]Ἱϑ οἱ ο ἄθ Καὶ δηῖο Πα! ἢ, τθπη Δθ ἢ 
416 ὑδτίρθη ὙΥ αἰϊϑηβίθοκο (5. α16. οῦϑη ἀηρσοί ἢγίθη ϑ'161- 
165} εἰπζθὶπ χϑϊοίθ, ἀπά Εΐθοκ]θβ. 50 νοῦ ἄθπ Αὐρθη 
ἀ65 Ποῦ ὑπὰ ἀοΥ Ζυβομδιου τὐβίθίθ,. ννὰβ πίομῦ οἢπΘ 
Υϊγκυηρ ὙΥΔΥ, Ὑουβίθ ἢ δἱοῖ υὸη 5605. αἰχμῆς ἰδ 3 
εἴπϑιῃ “6116 ἀοῦ Ὀγκυπάθη (50. διοῖ Νίβα, θεῖ ΥΥ εἰσ ϑ)) 
βίαι αἰχμὴν ποίμνεοηάϊς δυϊζαποιπιθα, νγθιοθοα νγύορσ θη 



102 ΕΠΤἅ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

ΧΟΡΑΓΟΣ. 
μὴ, φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, Οἰδίπου τέκος, γένῃ 

660 ὀογὴν ὁμοῖος τῷ κάκιστ᾽ αὐδωμένῷῳ, 
ἀλλ᾽ ἄνδρας ᾿Δργείοισι Καδμείους ἅλις θ8ὅ 

“μνν ἐὐνννϑνεεο  ἀεαστ --.»»..-»-...--5----
-- 

ὅθ ἀπᾶοσπ ἀφουξδέϊινε οπίδίδῃᾶ, ἱπᾶθπη ππᾶπ τηοϊπίο; 

ἄοτ Κῦπὶρ πιῦϑεθ Ἰη 6} Ὁ ΥΥ αἰϊοπβτάοκε αἷβ ἀϊθ Βεϊηξομιε- 

ποη δαυβανάςκης ἔογᾶετη, ϑΒίαϊυ πετρῶν πᾶθ6 ἴοδ πέ- 

τρῶν δοσοπίυϊνί. ἀδ 65 σῸῃ πέτρος, ἄεγ ϑιεῖη. πίομέ 

νοπ πέτρα, ἄεν ἘεΪΒ, Κοιηπηθη τα [5 : ψογρ]. δαΐβευ ἀπάε- 

τοι Ῥοῖβ. 454 πέτροισιν (απᾷ. πέτρῃσιν) ἡράσόαντο, 

νεῖ, Ῥγοπι. Βυ. 182 νιφάδι γογγύλων. πέτρων, Ἐδαγ. 

Οτεβί. 589 πέτρων (50 ἀϊε Ἠδπηθβοβειξίθη . πετρῶν ἀϊδ 

αἰΐθα Αὐυξραῦθεη}) βολὰς, Ῥμοῖπ, 1150 πετρῶν (Ῥοτβ. 

πέτρων) ἀραγμοῖς. 165 5ιεἰπομιθυάοτθηβ υγά Ὑγ 9, 

φϑο Πἶ. ρφοάδοδέ. Ζᾳ Ὀοδομίθη ἰβί Ἰεάοοι. ἀἰΘ Ἰμοβοσύ 

πτερῶν, ἀἰδ ἄδππ Ῥεάευΐθη νεὰὔγαε : ἀ65 ΕἸ Ἰοσεπάεπ, 

ἃ. ἴ. ἄον Βιἰοῖπε υπᾶ ΨΥυτίβρ᾽ οἶδε (5. ζὰ Υ. 140), δΔθεΓ 

εἰοπέ ἄρον Ῥίεια, ἄθγθη ἴῃ ἀϊθβεπι ϑὕοκα πῖομὲ σεοάδοβέ 

νἰτᾷ. ἀπᾶ ννοϊοῖθ Κεῖηθ ἄσθῦ στιθονίποῦθ ὙΥ̓ αὐΐε νγαύθῃ 

{5. ζὰ Ῥεῖβ. 81). 5. Αδμη ομερ σὰ ἔσῃ. 1716. ὕθεθετ 

πτερὸν ἴῃ ἄον Βαἄθυίζυηρ Θεἴθροι! 5. σὰ πππι, 409. 

Τθεθυῖσοηβ Καπη πιᾶπ Ὑϑυβ θιοθοη ΑἸΚαῖοβ. Ῥεῖ Αἰδβεπαῖ. 

ΧΙΥ, φ. 627 λαμπραὶ κναμῖδες, ἄρκος ἰσχυρῶ βέ- 

λευς, ἀπ ὅθεν προβλήματα υἷϊ ἄθπι ΘΟ μ Εν α5 Βορίι- 

Αἴας 1919 προβολὰ βελέων, Μαείι. αταιππι. 5. 352, 7. 

Υ. 660 ὀργὴν ὁμοῖος νἶε ϑορῃ. Αἴὰβ 1165. ὉΡ 

αὐδωμένῳ εἷ5 Μεάϊυπη πιϊῦ δοΐτον. Βεάδυξυπσ. να 

Ῥγοπι. 768. Εππ. ὅ75... Βόρ)ι. Αἴδε 779. ΡΙΗΙ. 150, 

852. Ῥιμπά. ΟἹ. ὦ. 166 υ. ἃ.; οὔθ αἷβ Ῥαββίσαπιὶ Ζὰ 

ΠΘΗΠΙΘη 56 νύ. δὲ ΠΪΘΥ Ζυν εἰ [εἰ μας. [ἢ ἤθη ἘΔΠ16 μοῖίρε 

δς: ἄοια 5ϑῆν β δ πηπθ5 Ξρυθοπθπάθῃ, πᾶμη!οἢ τηϊῦ 5ΕῚΠΘΠῚ 

εἴρῆθη Βυθπάθυ Δα Τμεῦθα ἀπ Τοᾶ Ζὰ Κἄιιρέεη. 5. Ὗ. 

618 δ΄, ἴὰ χυνεϊϊοη: ἄθιι ΒΘ ἢ 5ΟΒΠΙπιμῚ Βεπδιΐθη. τῷ 

καπωνυμωτάτῳ, τῷ δυσωνυμωτάτῳ, 5. τὰ Υ͂. ὅ58, 

ἄδπῃ δπᾶοῦβ Κἂππ 65 ἀδππ πίοῃε τσ οἢ σοποιππθ ὙγΟΥ- 

ἄρη. Ῥοςῖ παῖ ἀϊ6 εὐβίοσε Εὐγκιᾶγαπρ θὴρ ΓὰΓ 510ἢ. 

γ. 661 ἱξὲ ἅλες Ῥεγδάϊοαῦ ἀπᾶ πιζίεπ πὶ ἀὰ5 5υὺ- 

Ἰροῖ ἀυτοῖ οἶπο Ατέ Ἡνρογραίΐοη ἰπεϊπροβοῖζῦ, γη16 ϑορἢ, 

σ 
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ἐς χεῖρας ἐλϑεῦν" αἷμα γὰρ καϑάρσιον, ἜΣ 
ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαίμοιν ϑάνατος ὧδ᾽ αὐτοχτύ- 

ῬΌΝΣΟΟ τ 
οὐκ ἔστι γε πέρας τοῦδε τοῦ μιάσματος. 

ῬΙ. 891 [. δὐπὶ νηὶ γὰρ ἅλις πόνος τούτοισι όυν- 
γαίειν ἐμοὶ, Ἐπιτ. 1οπ 1508 τὰ πάροιϑεν ἅλις καπὰ, 
80 Αἴβοι. Ῥγοιι. 1032 . ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλαόμένος ὃ 
Ἠόμπος, Ἠετοάοί. ὙΠ], 140, 2 καὶ γὰρ δύναμις ὑπὲρ 
ἄνθρωπον ἢ βασιλῆσς ἐότι πὰ. ἃ.. 5. τὰ ΗΙΚ. 60]. 

γ. 662 ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν Παπάσοπιοῖπ νγογάθῃ. 8. 
ΒΙοπιῆοΙ4 χὰ ἃ. 56. αἷμα καϑάρσιον τεϊηϊσοπᾷοβ ΒΙαΐ, 
“. Β. εἶποβ. Ε υκο 5. 5. σὰ ἔπ. 976. Ἐροη 50 ᾿ἰδύ νυἱο]- 

Ἰοῖομό ἀδεοιρδ 449 αἵματος καϑαρσίου “ὰ ποἢπιθη. 

Ψ. 6685 ἢ. ἄδῃμπ τοϊηϊσοηάθβ ΒΙαΐ, --τ Ζυγθῖοσ ο]θῖοἢ- 
Ὀιαθι ρον (Ὀ]αἰδνογνναπάίου) Μάππεν 'Τοὰ ἃρ ον (πᾶμι!]0}} 
Ππαοί βίας 50 (δυῖ ἀΐεθβε Υ οἶδθ, νύθῆπ ἀἃ 686 η 850 56- 
Εἰπηΐ ἰδέ, νυῖθ ἀοΐη Βυυᾶθυ) «415 βϑι ὑδειμου θη θυ, --- 

φιοθύ 65. πῖοβέ ἃ]5. Ζ16] ἀΐθβου. Βεββοκυηρ, ἀ. 1, ἄθπη 
4ἃ5 γευθυθοῖθη ἀθ5 ἀυγοῖ βοϊοῖια Οδϑιῃπαηρθη θηΐδία- 
Ποπᾶθπ σοροπβοιἰρσοη Βυπάουμοσγάβ Καππ ἀστοὶ Κοίη Ἀοἷ- 
πἰσαμπρϑιν 6] ρΘΌσὉ νγογάομ., ἀπά Ὀϊοῖθὲ ἀλθον δὰ ἀἱγ 
ἀπ ἀοίποπι Βεγυάον, μαίίομά, ὙΨοτοὶ. Ὑ. 720 τίς ἂν 
παϑαρμουὺς πόροι; τὰ Ομοορι. 68. ἴδυει δὲ ἴῃ ρα- 
το πού βομθη ϑἂξζεπ 5. χὰ ΗΚ. 627. θᾶ! τμδᾶπῃ ἀϊ6 
Βεοίοπυπρ ἄογ {Πτκυπάρη αὐτοκτόνος Ὀεὶ, 80. ἰδύ ἀδσ 
ϑίπη : Το, νυβθγοπα ππδὴ βοὶ δῦ μιογάθθ. 5. Αθδη 683 

πη ΘΔ  οἰβίου πηέου : Αα]θοϊίνιμη., ἀπά ἄρου ἀϊθ ϑδο6 
ΜΝ. 618..0 110. α΄ ἃ. ΞΑΥΟΒ Καὴπ ἸδΠ. 65 αυτό :618 

Ἡνρδιϊαρο 815 [ἂν αὐτοκτόνοιν 5ἰθινθηα ἀπβεθθη, ἸΝΙοδδ 
Ζὰ γουδομίθη 8ῃ 510 ἰδέ ἀπο αἀἷθ Ἰοϑαγῦ οἴηοῦ Ηδπά- 
Βομ αὐτοκτόνως, συμδ! ννοροπ ἄογ δἰίθη Οὐ δι μος 
ἄον Ο -Ἰιδυΐε; 5. ἅδον ἀϊθ ψουρθίμπάσπης ϑαάνατος αὐτο- 
ρμτόνωϑς σὰ Ομοορῆ. 890. ϑομγοῖδῦ θη αὐτοπκτονοξς, 
80 δποι[βὐ 65: Τοά ἀστοί οι ον θγδομβίθη δον, νγῖθ 

γτείνειν μόρον τ. ἃ. σοσαρύ υὐἱγά, 5. Ζὰ ὕδβοθρῃ. 4958, 
Ὅεροτ αὐτοκτόνος α. ἃ. ἰδῦ χὰ Αρ. 1061] ὨΔΟΒΖΙΙΒΘΒΘη, 
οὐδε ἔστι γὲ πέρας ΒΑΡ6 ἰοῖ σϑβοιυίθθοη βίαςέ οὐλ ἔστι 

. )2ζῆραϑ (Δα, πέραΞ), ἀὰ πέρας οἴϊπα 7,8 πιο Ἰβοὶ ἔα! βοὴ 
11" 
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ἘΕΤΕΟΚΜΗΣΣ: 
6060 εἴπερ κακὸν φέρει τις αἰσχύνης ἄτερ, 

ἔστω" μόνον γὰρ χέρδος ἐ ἐν τεϑνηκόσι, 690 

κακῶν δὲ κ᾽ αἰσχρῶν οὔτιν᾽ εὐκλείαν ἐρεῖς. 

σέ, απ γῆραξ Καῖΐποπ 5'πη οἰοθί. ὙΥΔΒΥβο οἰ ΠΙτοἢ ννὰῦ 
ἱῃ οἷποὺ ἄθὺ δἰἐεβίθη Ηδπαβοι γι ξεπ γὲ ἀθθυβεθθη  ννοῦ- 
ἄθη, νυοάυγοι οὐδ ἔστε πέρας π᾿ εἶπδπ στοίξεπ Ἐμοὶ! 
ἄογ ὕυκυμάθη Κα. Ὀυσοθ ἀὰθ 'ἰπ εἰποὺ Ἠδπαβοθτιέ 
γυϊθάθυ εἰησοβθέζία ππᾷ Ζυύαγ σου ἀΐα 6116 σ᾿ ϑϑου 6 Π6 
γῈ οπίβίαπὰ οὐκ ἔστι γῆρας, ἄσππ χπᾶη Κοππηία χὲ ἰοἰομύ 
αἰ. Ὑϑυθοββουυπρ γὺὴ πὲ ἷἰπ πέρας δῆβθιθη, ζΖυπᾶὶ ἀἃ 
ἷπ ΔΕΥ αἰΐθη ϑοιυε Ε ἐγ ὲ ὑπ  ραϊί. 96 Ὀτῖσθηβ 
Βαεθέ γὲ υἱἷβ οἵξε. ἄθὴη νουβευρθμεπάθη ΒΟρΥ  ΠΟΓΨΟΥ. 
πέρας ὕπαρ 5ιοῖῦ. δον Ῥεῖβ. 624. Ὄϊς σον μη! τοῦθ 
Ιπίεσρυποίΐοη ἀπὰ ἘΣΓΚΙᾶσαπο ὈΠΒΘΥΟΥ 6! 6 Καππ ἀ68 

ϑίππο9 ἀπά ἀοΓ Οὐοπρίσιοίοη σασαθ πῖον σοῦ σὲ 
Ὑγ τά βθη. ; 

Υ. 66ὅ ᾿ νγεππ ἀπᾶάοθυβ Τπρ]οκ ἀανοπίγασέ οἶποῦ 
ΟἾπὸ β'οδδηάθ (γθηη τηδῃ ΔΠάΘΥ5 ΠῸ οδἴπθη στ πΉ 1 6Π 6 Π 
Τοὰ βηάοί)., 80 τηδρ 65 56 ύῇ; δἰ δἷπ πᾶ οἢ Θανυῖπη 
δέ πίον Τοάΐζεπ (ἄθμη σαύ δύ ᾿πᾶὰπ 65 πΠῸΓ ὑπίεν 06- 
θη. ἄδπη ἀοὺ Ζυδβίαπα πίε ἀδπ 'Γοάΐεθη ἰδέ ῬΘΘΒΟΥ 818 
ὈΠΙΟΥ ἄθπ Τμθθθπάθη}), ἴεϊσρθῃ 806. ὑπᾶ βομᾶπαάϊοῃθη 
(μἰομὸ δυΐ Επγθ Βα] θπάθη) υνϊγβῦ ἀὰ Κοίποη Βυδπὶ Ζα- 
δομ γαῖμα, κακΟν ΘῸρΒοι βου Τὰν Τοὰ, υυῖθ Υ. 701 
κακὰ ἃ. ἃ. φέρει, πᾷ. φέροι, πῖομέ ἅδε] υπᾷ νἱἱοϊ-- 
Ἰοῖοθῦ ἀα5 δἂομίε; 5. ἅρεσ. εἴπερ τοὶ ἄἀθπὶ Ορίδενιβ Ζὰ 
ΗἸΚ. 909. τὶς πιᾶοῃξ ἀϊα βεάβ δ᾽) σεπιοῖπ, οθρίεϊοιι 
Ἐθοκ 5 συπᾶομδέ γομ δἴοῖ ΠῸΓ βρυϊομί, 5. ζὰ ἂσ. 881. 
ἐν (εἰηῖσε ὃν) τεϑνηκόσι (Μεα. Ρεὶ ὙΥεἶρεὶ τεϑνηκό- 
ὅιν) υπίογ' Ποἀξοη οὐδ θεῖ Τοὐἀίεῃ, δυΐ ἀ6ν ϑ'εϊίε ἀθγ 
Τοαίδῃ, γΕΓΕ]. Ῥτοπα, 440 τῶν βροτοῖς πήματα, ΟΠΟΘρΗ. 
δ8 ἴ. τὸ δ᾽ εὐτυχεῖν, τόδ᾽ ἐν βροτοῖς ϑεός τε καὲ 
ϑεοῦ πλέον, Εὐυπ, 978 πολλῶν τόδ᾽ ἐν βροτοῖς ἄκος, 
ΗΙΚ. 468 ὑψιότος ἐν βροτοῖς φόβος, ̓ ὅόρῃ. ΚοΙ. 336 
δειναὶ δ᾽ ἐν κεινοῖς τὰ νῦν τ. ἃ. κ᾽ αἰόχρῶν Βαθεπ 
ἀϊθ αἰέίδβῃ Αὐβρᾶθεπ ὑπᾶ νἱθ} δῖονέ δοῖ ἀἰ6 Ηδπαδβομγιῖ- 
ἴθη., πο καἐσχρῶν, οὈρίεοιοἢ Ὀεδὶά85 σἱομί 18έ, 8. ἀ8 



ἜΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 165 

ΧΟΡΟΣ. 

τί μέμονας, τέχνον: μήτι σὲ ϑυμοπλήη- ἀτρ.α. 
ϑὴς δορίμαργος ἄτα φερέτω » καχοῦ 

ΟΥΌ δ᾽ ἔκβαλ᾽ ἔρωτος ἀρχάν. 

Φ' 

ἀ14]. Βορμοος Ρ. 38 , ὕσεδθον ἄϊο Οοπρέγαοίϊοπ 5. Ζὰ 
Ασ. 860, ἄνες εὐπλείαν (δεν. εὔκλειαν.) αἀπίθπ σὰ 
071: 

Υ, 608 {{ νγὰβ ογβίγευρβδέ ἀὰ. Κιπά (ὙΠουγοτ) ὃ 
Ἶα πἰοιύ γοὶβα ἀἴοι ἔογὺ σογηθε για σοπάς βρθουυνἐμοπάδ 
ὙὝΠοΥΠοΙδ. βοπάθυμ νου 6. ΒΟ ποθὴ Βερίογάς Απ- 
ἔαπρ. τί μέμονας ; ξ ννογδαΐ Ὀαρίθηβο ἀὰ ὁ νογρ]. Ηοσμι. 
11. 21. 3518 μέμονεν δ᾽ ὅγε ἴόσα ϑεοῖσιν. ἸΠΕθεΥ ἀϊα 
Αηγοὰς τέκνον 8. σὰ ΟΒοερι. 960. ἅδε ϑυμοπληϑὴξ 
ἄτα νετρὶ. Α.. 686 τελεσσίφρων μῆνιδ: 8 0ἢῃ: χὰ ΚΌΡΗ. 
ῬΊΜΙ. 9524, ΚΟΙ. 774. δορίμαργος, εἰηῖρα δορύμαργος. 
ἄτα, εἰπῖρε ἄτη. ἴερεν ἀϊ6 Βοάουίθηρ γοὰ ἄτα 8. 
κι Ῥζγομπι. 887. φερέτω, γΘΥΒΙ. ΟΒοερι. 1032 φέρουσι 
γὰρ νικώμενον φρένες δύσαρπτοι α. ἃ. 

Ὑ. 671 Κδππίθ πᾶ ἀπίον ϑεὸς ἄθπ ῬΒοῖθΟΘ. 85 
Ὗ, 673. νουβϑίθβῃβη, οἄδι 45. ϑ'ο οκβα]. νγϑομα Βαϑᾶοιις- 
ἰπηρ ἀὰ5 ὙΥογύ δύυοῖ ἀπάοχννᾶσγίβ μδΐ, ὑπᾶ νϑυπιῦρθ βϑῖ ποῦ 
Τυγοϊορῖθ (νοῦ ϑέω, τίθημι, α150 ἀϊθ ἀπογάπθπάαβ, 
1ορίβούζοπάο δίδοΈ) μάθη Καπη ; το σου Δ ΌΘΥ νογϑίομὲ 
Σηδη ὙΥΟΪ] ὑγαρθη ἀον ἀρτίσοη Ἀθάθη ἀο5. ἘΠΘΟΚΙοα. ἀἷδ 
δυο} Αγ σοπδηπίθ ΕἸ ΠΠΥ 59 50 ἀα[5 ΟΥ̓ ϑίπη ἰδ: ἅὰ 
416 ϑδοβθ (ἄθη {Ππίρυσδηρ.) βϑὴγ δοίγεϊδύ οἷπθ (οίέ- 
μεῖς (ἀἰ6 Εὐγϊμπν 5). 50 χπᾶρ σοίαπσθη τϊύ σαυΐοιι ὙΥπά6 
(Θομη6}1}. χὰ ἀογ ἀμπι οβεϊμιμηίθπ Β]ατπ 465 Κοκγίοβ (ἢ 
416 Τὐπίθυννοιύ, ἴῃ ἀδ5. ϑομαίθηγθι οι) 415. εἰμ ἄθπι ῬΒοῖ- 
ῬῸ5 “νογῃαϊβίθϑ. (Ζιμηδ] ἀδ 65. διο ἄθη ὕδυῖρσοι Οὐίίοτη, 
πδΠΠΘΗ 10} ἄθιὰ ῬΠοῖΡθο5. ψουμαίβε. σονυογάθη ἰδύ, ἃ]50 
διο γοπ ἀἴθδοὺ βεῖΐα Κοίποη Βεοϊβέαπα ζὰ δγυναγίθῃ μας) 
δᾶηΖ (νο]] θη 5) 465 1,αἴοβρ Θθβοθ!θοθ. ὥυπι εγϑίὰπά- 
ἈΪΓ5. ἀἸοβου ἀπά ἀπάθγου Θέ! θη ἀϊοπα ἘΠ᾿] σεπάοβ : ῬοΙῸΡ5 
᾿ιαΐύθ ἄθ [μαϊο5. νγυόσοη ἄθ5. νοῦ ἀϊθβθι πππαίγ! το ρ6- 
Ἰοθίθθ ὑπᾷ ἀθίβια}" ρσοταυθδίοπ ΟΠΒγυβῖρροβ δοῆαομέ, 
ΨΟη Βοΐπου οἰσπθὴ ΝΟ ΚΟιημθπβομαῖε σοίσαοιῦ σὰ υυογάθη, 
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ἘΤΕΟΚΜῊΉΣ. 

ἐπεὶ τὸ πράγμα κάρτ᾽ ἐπισπέρχει θεὸς, 695 

ἷα ποῖ ἄεπι 5080]. Ζᾳ Ἐπτ. Ῥμοῖη. 66. 5οραγ μέχρε 
παίδων εἶναι τὸ κακὸν, νεοίβῃα! Ὁ ΟΣ βῖοῃ ἴδῆσα Ζοϊ 

ἀθ5 {9πιρᾶῃρ5. ποῖ βίῃ δέξῃ Τοκδαβίθ θῃξπο!, θὰ 6ὃΓ 
Ἰεάοοιμ δα! 1οἢ ἸΝΔΟΒΙκοτηπιθη νυ πβορίθ., 80 Ὀεΐγασίθ εὐ 
ἀγοῖπιαὶ (5. ππίοη Ὗ. 798) ἀδβ Οὕακοὶ ἀθ5 ἀροϊίοῃ, ογ- 
1616 θοῦ Ἰράθβιμδὶ χὰ ἀηξνγογτέ, ἀδίβ ἴῃ Ζνγαῦ οἷπ 
ϑΌΒη πιοῆξς νογξαρ βού. ἀδίβ. δὲ -ἀΌῸ ἀᾶπη ἄδμη συ0πὶ 
ΒΟΒιοκβαῖς (ἀθββθῃ Ομ] β αἰδὸ εἶπ ὈΘαΙΠΡΊΘΥ νΥδΥ 7, ὙὙ16 
(ΕΓ. 5. Ζὰ Ῥύομ. 167, ἕπηπ. 725) βοπαιιπιϊίοι ἜΝ 
ἄο5. Ῥεῖορβ ροπιᾷῆβ βἱοι π᾿ ἀθιηβθι θη οἴπθη Μογάδ ε- 
χοῦρδη, ὑπ οὐ ἀϊδ οὐδέ Ὑδγδηίδεβααρ σὰ ἄδπι ΤΠηρίχοκθ 
δϑῖῃου ΝΝΔΟΒΚοιπηθ βοαῖς ὑπ ἀθν 5ίασί Τπεθαῖ. 56 ἢ 
Ὑγοτο: ἀθηῃ νύϑπῃ δἱθιοῆ ἄϊθϑα πῖον οὔπα βοθυ]α ννὰ- 
ΤΟ, 50 νγᾶγα ἀοοῇ 8|165 βρϑίεγθ ἴ7η861} ἀθπσοι αἴ Κιη- 
ἀευ]οβῖσκοὶῦ ἀθ5. [μδῖοβ᾽ νϑυιηϊθάθπ υυογάθη, Ὑουοὶ, Πυτγ. 
ῬΒοϊη. 138 Ξ. Ῥοβοπάουβ 18 τὰ μὴ δὄπεῖρε τέκνων 
ἄλοκα δαιμόνων βίαᾳ᾽ εἰ. γὰρ τεκνώσεις παῖδ᾽, ἀπο- 
γιτενεῖ ὅ᾽ ὁ φυς, καὶ πᾶς δὸς οἶκος βφξεειι δι᾿ 
αἵματος, ἄθῃ ΟΥακοϊπρυποῖ νοῦ ϑὅορι. Καὶ δηῖσ Οἰάϊραβ: 

, Δαϊε Δαβδαπκίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς. 
δώσω τοι φιλὸν υἱόν" ἀτὰρ πεπρωμένον ἐστὲ. 
δοῦ παιδὸς χείρεσόι λιπεῖν φάος. ὡς γὰρ ἔνευδε 
Ζεὺς Κρονίδης, Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσαξ, 
οὗ φιλὸν ἥρπασας υἱόν" ὁ δ᾽ ηὔξατό όοι τάδε 

πάντα, 
ϑοΡἢ, ΟἸΔ. Τ1] { χρησμὸς γὰρ ἦλϑε “Μαΐῳ ποτ᾽ 5. «ἀνθ 
ες αὐτὸν ἤξει μοῖρα πρὸς παιδὸς ϑανεῖν, ὅότις 
γένοιτ᾽ ἐμοῦ τε καρείνου πάρα, δποῖι ἀπέθῃ Υ. γ24 
{, Ὀοϑομπάογς 7390 Φ ϑνήόκοντα γέννας ἄτερ δώδειν 

«ὐλὲν} 50 νυ Υ, 808 Ε΄ [Ι͂ῃ ἀπβοῦη ϑυΐοκα δυβομεϊπί 
αἰ. αἴθ πϑοῃδίθ ἀπά Ὠδαριβδοι! οῃβίς 7 γβαοθθ ἀθ5 πίογ- 
ϑϑηρβ ἀθ5 Εἰθοκὶο5. ἀπα Ῥοίγηθῖκος ἀν γαίεγἤποι (Υ.. 
θ᾽. 91. 7060 τ ΤΟΥ ΘΟ ΘΘῚ 99 6..η959 
--- 972). νοϊζοσθη σὸπ (ον 416 θυ 6 Ζαπὶ Ζννει και ρῖδ 
ἐγ ρο πάθη Εἰ ππυ5 οὐον ἀγὰ (, 70, 635, 677, 081 {},, 

109 , Τά48 6 118, 818 {., 866 {.. 939, 900 -- 978, 

ἢ 
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ἴτω κατ᾽ οὖρον κῦμα Κωκυτοῦ λαχὸν 
: ͵ Ν -“ αἱ -» 

Φοίβῳ στυγηϑὲν πᾶν τὸ “αΐου γένος. 

1041 11.)., ἀϊ6 Πίουθοὶ νύθάοῦ δὴ ἄθῃ Μοΐγοπ (Υ. 958 
-- 971), ποοῖι ἂῃ ἄθπῃ ἀριῖρθη Οδῥξογη (να ἄθπι Ζ 688 
Ὑ..9927. ἄδπι Αγοβ Υ. 891, 924, ἀεγ Αἰο ΥὟ. 935) σες- 

ποι Βηάοί, ἀὰ κ'6 βἱοῖ ἄθα. 5 ῃαίζθη Οθβομθοιία. 8η- 
“ΌΠΘΒηθη Κοῖποη αγὰαημά μᾶθθη. ψιθ  ν ἀαββοῖ 6. Π85-- 

δθη (Υ. 6398, 684). οὉ 516 σθιοῦ τἢγο ΓΒ ΟΡ Κοιύ βιῦγθπ 
Κόπποη (Υ, 681 1.3. ννονοὴ ἀΐθ ᾿ὐιπποπίάθῃ ἀθ5. Αἴδοῦν- 
105. οἴῃ Ββῖβριθὶ ρεβθῃ. Ὅ16 οἠεξζουηίεγο ἀπ Νοθϑμιγς- 
ΒΔΟΠΟ ΔΡΘΥ ἰδὺ ἀἴ6 ἀστοῖ ἘΠ θοΥἐγοίαηρ 465 ΟΥ̓ ΚΟ ΞΡ ΟΠ 65 
ἄβιη Αρο!οθ σὺπὶ [105 δοννίοβοηθ (ἰθυϊησβομαϊΖζαηῃρ, 
σύ 6 ἀογ Οοἱῦύ ποοῦ δὴ ἄθεβεπῃ Νοιβκοιπιθπ ἀθπγοῖ 
ὙΠΟΙ πα πιθ δὴ ἄστει ογηϊομβίπης τἄομε (Υ, 679, 724 
1. 782 1.795 {. 8938). αΐβ᾽ ἀϊο Βίααί. ποοῖὶ σογθίξοί 
ὙΥῖγά, ἄογοη Επποῖιθ πὰ Ζεουβίογαῃς Ὀδβοπᾶάθυβ ἀοΣ 
ΟἾοΥ Γὐνοπίοίς (Ζ. Β. Ν. 746 4). νοτάδπκί 516. νογζΖῦρ- 
Ἰῖο ἄἀον Βαομ!οπὶρ κοῖς ἀον ἔοι πα! ]ομθα ΑἸ ΓΘ 2). Ὑν Ίομ6 

αἷς Οδέίον ἀστοὶ ἴπγ6 ῬυδΠ] θυ θῖθη σὰ ΠΟΥ οἰροπθη 8 - 
πἰςίαπρ ἀπα Ζιν Ὑ γι ζθ! απο ἴῃγ 65 {θυ μ  ἢπιθ ἢ 5. ο θιοἢ- 
Βδτῃ Ππογαπεροίογαογί Βαίίθη (5. 485 (χοβργᾶοῃ ἀθβ Βοίΐθῃ 
ππᾶὰ ἄθ5. Ἐπθοκ 5 Ὗ. 957 --- θῦὅ8). Ἐτδὲ ἴῃ ἄοη Εἰρὶ- 
σόμοη οὐἤοϊὶσέ ἀΐθ Ζουβίσνπθησ ἄθν ίδάς, παρ άθμ 516 
ἀαγοῖ ΝΙοδιθοβίαϊιαπρ ἀογ ἔοι πά!οῆθη Ἰμοϊοῆθη βου! 

ΔῈ 5ἴοι. ροϊδάθη Παιο. Ὀΐθβο ἀουίοί ἄθγ ΟἿνου, πδοῆ-ς 
ἄθπι οὐ Ὀογεῖϊΐα σοὰ ἄθν Ἀοίϊιησ ἀν 5ίδας θΘηΔοΒΥΙΟΒ1- 
σοῦ νυογάβη ἰσύ, Υ. 824 ἢ. ἀυτοῖι ἀἴἸ6 ὑγοτί μέριμνα 
δ᾽ ὠμφὶ πτόλιν, ϑέόφατ᾽, οὐκ ἀμβλύνεται ἃ. 

Ὑ. 674 ἔ κατ᾽ οὖρον πτιὶῤ ἘΔμγννϊπάθ., τὐϊ ρὔη- 

5 σοια ὙΥΙμἄς.. ἀπαυϊῃα!βαπι, γαϑοῖ, 5. ΒΙομ οἰ χὰ ἅ. 

δι... κῦμα Κῳωπυτοῦ ρουὶρμνδβθβοι : σὰ ἄδπη νυνοροπάθῃ 
Κοκγίοβ. ἴδεθον ἄθῃ Ασουβδίντβ οὔπ Ῥυᾶροβιίῖοη Βοὶ 
ἄδη ψοΥδ5 ἀον Βεννοραησ 5. δία(, αν. 8. 409, 
ἅ, ἃ. ἀὰ5 ϑ'δοβυορίβίοῦ ππίογῦὶ Αρουιθβαίίναθ. λάαχοὸν 
οὐοοπ, ἄσσον ἀὰ5 Ομ οΚ58] Ὀδϑθμπηιηῦ, 5. σὰ Υ. δ. 
Φοίβῳ δτυγηϑὲν, 5. τὰ Υ͂, 671, πᾶν ἰδὲ Ὀδδοη- 
ἀδγ σοῦ ἄσπιὶ Ναπποββίαμιπιθ δὰ Ψογβίθῃοη., 5. ψὰ Υ. 
104). δ 



108 ἘΠΤ͵ΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑΗ͂Σ, 

ΧΟΡΟΣ. 

ὠμοδακής σ᾽ ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύ- ἀντ. ἀ, 
675 νει πικρόχαρπον ἀνδροκτασίαν τελεῖν 

αἵματος οὐ ϑεμιστοῦ. ᾿ς Ὁ 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

φίλου γὰρ αἰσχρά μου πατρὸς τέλει᾽ ᾿Αρὰ 
ξηροῖς ἀχκλαύστοις ὄμμασι προσιξάνει, 
λέγουσα κέρδος πρότερον ὑστέρου μόρου. 

Υ. 674. 5βοθγεῖθέ ἄθσγ ΟΠοσ ἀϊθ ϑοθυϊά ἄθπι Ἐϊοο- 
ΚΙε5 ἀπά βεῖπου Βερίογαθ Ζζιι, νγδηγοπᾶ, ἀἴθϑοὺ ἀ1656106 
ἀογ ΕἸυοῃρδείίη ἀπὰ ἄοίοπ Ὀγᾶπρθη θοἰπισῖ, 80. δυο 
ἴτὰ Ἐπ᾿] σεπάδη. 

Υ. 675 ἢ. εἴποη Ὀϊἐοτγομσοπ ΝΜ Θπβομοπιποσγα χα 
γ ]]θπάθπ πἰομέ ουϊδυθέθη ΒΙαὐνογριοἴβοπβ. σπιρρόκαρ- 
πον ὑβθθῃ ἄδθβ ἀδπιῖῦ νουκηϊρἔξη Ὑ εν] υβίοβ 465. εἴρθηθῃ 
[με θθπ5 ὑπά νγεσθῃ ἀδὺ ὑποπίσδηθαγθη ϑομυ!ὰ (Υ, 662 
.). αἵματος οὐ ϑεμιστοῦ (50 ΝΜίεά. τἱομϊσ,, πϑοὶ 
ὙΥΕΙ͂ρο] ράσο παῖ τ θεν ὅτ, σον. ϑεμιτοῦ) ἰσ αεπὶ- 
{ἰνὰβ ἀογ ΒΘβομδ πῃ οὶ : ΝΙΘηΒομθηπιοσ σοὰ ἀπουϊδαθέίθπι 
ΒΙυϊνογρὶθίβθη, νγοροῖ 485 ΒΙυὐνογριθίβεη Κοὶπ θυ! ύθ8 
ἰξῦ, 8. ΑΘΒηΠοθο5. ᾿πὶ 'δομγριβίοσ ἀπίογ : Οεμπινυβ. 
θοοὴ Καππ 65 διοῆ Δ ΌβΟΪ το Οδϑηϊένυβ βαυπ τηϊΐ Ζα 
εγβξἄπζθπάεπι ὄντος, 5. Ζζα Υ. 312: ἀὰ ἀὰ5 ΒΙυξ πῖομέ 
οἷ δυϊαυθέοβ (90. Ῥεῦ Βερ. Β Βαΐ 415 γαυϊαπίβ ἐϑε- 
μίότου 5ιἰαϊι οὐ ϑεμιστοῦ, 5. Ζὰ Ρίοιη. 188. 

Υ. 677 ΕἾ ἀθβ σἂπΖ ὑπᾶ ρδὺ βοβιηϑμ! οι τηΐϊτ σ6- 
ποϊσίρῃ ναίοιβ Αὐτὰ βἰίχζέ 18. ὙοΥ τπθῖπθη ἰγοοκπθη {πγᾶπθη- 
Ἰοβεπ Αὐρεη. ποηποπᾶά Οἰθνυίηη ἔγάμουμ 8]5 βρᾶζοσῃ Ἑοά 
(ἄφδπ εἰποῦ βρβίθγθπ συβηΐοβθη “οἀθ γουβουσεμοπάθῃ 
{γογοη Ηοϊἀεπίοά, νεγρὶ]. Υ. 668 .. 680 1.) φέλου 
αἰόχρά μοι πατρὸς, ἄδ5 πιὶγ πίον 50. υνῖθ 65 δἴμϑιῃ 
ψαίοι Ζϊοιηῦ., ὙΠ ΠΪνν ΟΠ] Θά θη γαίουϑβ : 8 ΒΗ οι ϑορῃ. Ἐ]. 
1154 “μήτηρ ἀμήτωρ, 1194 μήτηρ καλεῖται, μητρὶ. ; 
δ᾽ οὐδὲν ἐξιδσοῖ ἃ. ἃ. Ῥεῖ Θεπίαᾶν Βᾶπρέ σου ἀρὰ 
Δ, 5. Ζὰ Υ, 70. αἰόχρα (50 Μίεά. Ρεϊΐ. ΥΥ εἰς 61) 5δίεπὲ 
δάνογ δ] βοῃ. 16 ᾿μορατέ ἐχϑρὰ δομοὶπὲ Αθπάοχαπρ, 
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ΧΟΡΟΣ. 

680 ἀλλὰ σὺ μὴ ποτρύνου᾽ κακὸς οὐ κεκλή- στρ. β΄. 

δηίβίαπάθπ ὑύθρθη ἀθ5 ΟΘεροπβαίζοβ φίλου. ἴῦεθογ αἷς 
εν βοαπρο Ὀοϊάον ὙΥΟυίου 5. ΒΙοιμῆθα Ζὰ ἃ. 8, 
τέλεια 5ίεμέ Δάνθυ θ᾽! σοι ἀπά σομῦτγέ σὰ φίλου αἰόχρὰ, 
ψ ΓΡ]. ΒΌΡη. Τύδοι. 1968 εἷς ἐπίχαρτον τελέως ἀεκού- 
ὅιον ἔργον, Αἴβοῃ. Εἰπι. 813 ἔ. πράλιτορες αἵματος 
αὐτῷ τελέως ἐφάώνημεν, ἀποῖ νἱθ]οἱομύ 465. 948 φα- 
γερῶς τελέως διαπράσόσουσιν. Οαννομη]1οῖ κβθμ πῆὰπ 
τέλεια α]5 Ἐδιηϊπίπιμη χὰ ᾿Δραὶ ἃπ. ἀπᾷ νγυᾶγθ ἄδπη Νδ- 
Ῥοπίογπι νοη τελεία ; ἀοοῖὶὶ ἰδύ ἀΐθς 56} ΥΓ ἀπυγΔΒΓΒΟΒοὶπ- 

"οι. ΒΘ] θῖοι εὔκλεια υπᾷ εὐκλεία (Υ͂, 667). ἄνοια 
πἀπὰ ἀγνοία (5. Ζζὰ Υ͂. 382), δῖα υὑπὰ δέα (5. χὰ ΗΙΚ. 4) 
τι. 8. ΠΟΌΘΠ οἰηδηθον σοίαπάθη νυϊγὰ , 5, Νίαυ ἢ, ( ϑη)πι, 
8. 68, ὃ, "Ὁ υπά ο, ϑ'ριίζποι᾽ 5 ϑυβαο οἰποὺ ΚυγΖθῃ 
Απνγοίβυπο ΖῈ οΥ. Ῥγοβοαία 8. 17. Νυ ἔυν. ΒἈΠι65. 
702 Ἑητόρεια χεὶρ Καπῃ 415 Βεῖες δηρεΐμ το νυθγάθῃ, 
ΔΌΘΥ Αἴβοῖ. Ῥοϑῖβ. 68] ἰδέ βασιλεία (δενν. βασίλεια) 
--- ἰσχὺς, ἀυπὰ ΗΙκ. 800 δυζαν 5ίαίέ δύζαν τὰ 5οῆγεῖ- 
Ῥεῃ. ὕειν ϑάλετα 5. Βυϊῤέπιδππ᾽5 δυβῆ, Θαγδιηπι. 8. 62, 
5, 2568. ὅρον ἑστοτέλεια Ὀεὶ Νοπποβ 6, 184 νϑγρ], 
ϑεσπιέπεια ἃ. 8ἃ.,γ) 65 ἰδ 8150 οἷπθ θθβδοπάθγε ροθίϊβοῃθ 
ἸΝοθθηΐοσι ἔὰγ ἀὰ8 Ἐοιιϊΐπαπη βίας ἑστοτελὴς, ππᾷ 
Καπη πἰομῦ πὶ τέλεια συδαιπιηθηρθβίθ!! ννεγάθη, ξηροῖς 
ἀκλαύστοις ὄμμασι νοῦ ἄδῃ ἰγοοκποπ ὑμγᾶπθηϊοσθοπ Αὐ- 
δεπ., ἅ. 1, οὔπα ἀδίβ 516 ὑοῦ ΥΥ̓θια  βἰοῖ τὸ ΤῊ τᾶ- 
Ὧθπ {0116 η. 6" Ἰθαίίνυβ βίβῃν ργοϊθρέβοθ. ἴ96 06. ἀϊθ 
ϑδομθ νεῦρ], Υ. 688. Ἰὔίθοκίοβ οἰδαδ 416 υἱϑὶ!οἱομὲ 
δῦ ἢ ἄθηῃ ΖυβοΠΔΌΘΥΠ 5: ΟΒίθαγο Ατὰ Ζὰ ϑϑῆδη. νυῖθ Οὐθ- 

65 ΟμοΘρ ἢ. 1057 ἢ. πρότερον (μδιαϊῖοι. μόρον) ὑότέ- 
ρου μόρου (πᾷ. μόρον, ὙΥΪ6 πῃ ΔΌΘΙ βᾶρθῃ κα πῃ). 
ψοΓρΡῚ. ϑορβ. ΕἸ. 1206 ἔφρασας ὑπερτέραν τᾶς πάρος 
ἔτι χάριτος, τὰ Αρ. 869, Ῥίομι. 784, Τμοθ οκ Ζὰ βορῃ. 
ΑΙαὰβ 278. 

Ὗ. 680 Φ0ῸΥ νγογάθ ἂχ πίον ἀπρούγϊθθοπ, ΒΌΘΥ 
168 ἀπ ἀϊοθ, πίοι νὸπ ἀθγ Αγὰ ἄαζῃὰ θοναρθπ, Ζαᾳ 
ἄδπι ἘοΙροπάθπ Καπὴ πιᾶπ γαὴρ εὐρᾶπζοι,, δ, Ζὰ Ὗ', 79. 
κακὸς Ὀθζιθμξ δῖοι Ὀθδοπάοιβ δυῇ Υ, 667. 



1τὺ ΕΠΤᾺἅ ΕΠῚ ΘΗΒΗΩ͂Σ. 

σῃ, βίον εὖ κυρήσας, μελαναιγὶς δ᾽ οὐκ 108 
εἷσι δόμων ᾿Εριννὺς, οὐ ὧν ἐκ χερῶν 
εοὺὶ ϑυσίαν δέχωνται. 

ἘΤΕΟΚΖΗΣ:. 

ϑεοῖς μὲν ἤδη πῶς παρημελήμεϑα, 
8 χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν ὀλομένων ϑαυμάξεται" 

Υ. 681 βίον εὖ κυρήσας ἅδ5 ΤιἜθ6π Ὑγ ἢ] σϑινοη- 
Ποη παθοηά, ἃ. 1. νσθπη ἀτι ΑΓ ἀα5 ἴθ θη ἀυγοῦ Ὑετγ- 
τηϑιάθπρ 465. ἔγουθὶ ῃαξίεπ Βγαάθειηοσάθθ ουμαϊίθη Πδϑύ, 
μελαναιγὶδ, 8. σὰ Αρ. 1098, Εΐππῃ. 60. 

Υ. 6892 ἢ χηἱϊξ βοϊινυδύζοῦ Αἰρὶβ (ππῃθ!] τϊηροπᾷ) 
ΒΌΟΓ νυϊγὰ πἰοίνο Κοπηηθη εἶπθβ Ηδυβεβ Εσπηνυ5 (σα ἀθπη), 
815. ἀθϑβθῃ Ἠδπάθῃ ἀϊθ (ἀδίίογ Ορέεγαπρ ἃπηθῃπιθη, ἃ. 1. 
σι οἰπο χτοῖποη, πίοπς τϊΐ ΒΒ Βεϊαάεποη δίδῃπθ, 

ἀΕγ ἄστοι ΟΡ δῖον 416 αυπδύ ὑπ ἄδθπη εἰπέ ἄεν 
Οδιίοευ ροροη ἀἴ6 Εεΐπηγβ σὰ νογβομαίϊοπ βυοθέ. 58. 
ΑΟΒηΠοἢο5 σὰ ΗΚ. 850. Ἐπ’ Ἰοσὲ ἀαγῖπ, ἄαί5. ΕΠ ΘΟ ΚΙ] 65 
βίας ἄυσπτοὴ Βγπαουποστα ϑομα!α ἥπτ᾿ βοὴ χὰ ἰαάθηῃ, ΘΟ ΘΥ 

“πὰ Ορίογη βοῖὶπο Ζυβαομέ ποηθη τηῦσαϑ, ὑπὶ ἄοτ ϑέγαϊθ 
ον ΕΣ ΠἢΥ5 Ζὰ δηΐσοῃθη, [6 Ὀγῖρθπβ ᾿ἰδύ ἀἴθ βθάς 8}}- 
ϑειηθὶπ., οὐ 56 οἱ οἰϊοῦ ζυπᾶομβδύ δυῇ ἄθη ἔὐίθοκὶαβ σεῖς 
ΑΘμπ ΟΝ ο5 δέου. εἴσξ Καππ υγῖβ σανυδμη! τοῦ τηϊς ἄοτ. 
Ἀταΐ ἀ65 Ἐλαΐυῦ., ΔΌΡΥ δυσὶ 815 Ῥγἄβθηβ : 65. ΚΟοιημΐ, 
ἃ. 1. 65 φῇοσε Ζι Κοιηπιθη. ΦΘΠΟΙΏΠΙΘΝ ὙΥΈγάθ ἢ, 5. ΖῈ 
ν. 384, δόμων Μίεά. (Υ εἶσε!) υπᾷ Βερ. Α υἱοβίῖρ, 
ξεν. δόμον, σεῦθπ ἀα8 Ὑεγεμιδίβ ὑπ 5 ἀθὺ δἰΐθῃ 
(ΟἸεἰομμοῖς ἀογ Ὁ - δία ννερϑη εἶσι “δηϊβίδπαθη. ὕεθεν ᾿ 
δόμων Ἐριννὺς 5. ξα ΥΥ. .819. οὗ ἂν Βαῦβ ἰοὰ ἀθ5 
Ὑ Δ σμαίβεβ ὑύθραη βίαι οὗτ᾽ ἂν ρϑβοιγίθθθπ, νγθὶοἴθβ 
ἀναγ ΒΟ Ιοἢ ἀῇ ἄθη Ηϊδίαβ Ζὰ δηξίουπθη δπίβίδπά. 

ὮΙΘΒΟΙ 806. δαὶ Κοίπθη Απρίοίβ, ἄὰ οὖ Κυῦζ χὰ πι65- 

Βοη ἰδέ. Εἰπῖσα Ὀτζκυηάθη ὅταν, νῖὰ5 θεῖ ἀθπάθγυπρ. 
δομδὶηΐ. 

ΟΝ 684 ἤδη πως 5οἷϊοπ ξεν ββουτιδῖδβο 

Υ. 686 εἷς ππϑεροζοίσυηρσ ΔΌΘ νοὴ ἀΠΒΘΤΟΙ ϑεϊία 
τὰ 65, ΘΠἢ ὙΥΡ τὑπησοκοιῆθη, δοβομᾶϊζε, ἃ, Σ. αἷς 

ν 
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τί οὖν ἔτ᾽ ὧν σαίνοιμεν ὀλέϑριον μόρον; 710 

ΧΟΡΟΣ. 
- [χὰ Ι "  Ζ ᾿ Δ 

νῦν, ὃτε ὅοι παρεστακεν, --- ἕξι δαΐ- 
μῶν ἀντ. β, 

λήματος ἀντροπαίᾳ χρονίᾳ μεταλ- 
τς λακτὸς, ἴσως ἂν ἔλϑοι ϑαλερωτέρῷῳ 

690 πνεύματι, --- νῦν δ᾽ ἔτι ζεῖ. 

πω ἀν νύδυνδ, ἐνιδις νος μου ΘΟΝ μονα ς-οςς 

«ὐἸΠΙΚοπιπθηάς Οἰθβομοηκ γὸπ τπ8 νῖγὰ ΔΌΘΓ ΠῸΡ ὉΠΒΟΥ 

οά ρεοβοϊᾶίσέ ἀπᾷ ἀπουκαπηΐ νῸΠ ἄθη Θὐίίεγη. χάριξ 

το ἴῃ Βεζὰρ δυΐ ἀϊδ ᾿οἰζίθῃ Ὑγοτγίθ Ὧο5 Ομοῦβ δοβαρί. 

ἴα ϑαυμάϑθεται νετροὶ. Υ. 754 ἐδαύμαόσαν. 

Ὑ. 686 ε. ἅδον ἄεπ Ηϊαΐαβ ἱπ τέ οὖν Ζὰ Υ. 190, 

ὅθεν σαίνειν μόρον χὰ Υ. 560; 

γ. 687 Τἶ. 7οἰχέ, ἀα 5ἷ6 ἀἷν παῖ βίβμέ. --- πϑοῖνα 

ἄδιῃ ἀἰς Οουμμοῖς ἀυτοῖ ἀθ5 ΕἸ θυ πα! 1ο}6 {Ππηννθπάαηρ 

ππιρουνδηαοῖῦ, νυϊγὰ 516. σϑυν 5 ψ 0 8} παιθα ταῦ ὈΙ ἢ 6η-- 

ἄεγεπι Ἠδυοπα (παῖ 6] 6 θθηάθυθια Απδδποῖθ οὔθ ταϊξ 

Βοβῦπουοσ , ρὐμβρογου Θοβίππυμρ, --τ λούί, Βα ρ᾽ 10]. 

Ῥγαυβῦ (000) 5ἷθ. ποοῖ. ὅν βομθη γῦν, ὅτε ὅοι παρέ- 

ὅταπεν, --- νῦν δ᾽ ἔτι δεῖ, ννὰθ υδδιππιθπ βομδεύ» 

οίομξ εἶπα Αὔῷ Ῥαγεπίμθθθ, ὑϑῦρ]. “ἃ Αρ. 117, ἴσπμι. 

690, Μίδας. αταμιαι. 8. 6160, 5. 1247, 8. 051. 5. 1999: 

υἀπὰ ὅθεν γῦν --- νῦν δὲ Οδβοθριι. 687 1ἴ.. 5οριι. Ὑσδοι. 

88 Πἴ., Οἱ. 9258 ἔϊ, ΕἸ. 188 ἢ. ὕεὑνεγ γῦν ὅτε Ν. ἃ, 

Β. Δρ. 1511, Βόορὶι. ἘΠ. 9260. Ττδοι. 688. Χεπορῆι. 

Ἀπᾶν. ΠῚ, 9, 1ὅ υμᾷ 16, Ηογπιᾶπη Ζὰ ὅ0ρΡ]ι. ΑΙἸὰβ Ἴδη. 

ὙΥεπῖσοΥ ὙΥΠγβο ἰὨ]1οἷ γουβδύθῦ τπᾶπ 65 ἴον δἰ Πρ βο ἢ 

[ὰν νῦν ἔστιν ὕτε Ἰοῦσε ἰδὲ ἀογ Αὐρϑηθ]οκ (ἀϊο “οί, 

δον ἘᾺΠ} ννο. νἷθ ΗΙΚ. 616 υπὰ νυῖθ ἅδη. Πομι. Ἡ. 

18, 88 γῦν δ᾽, ἵνα καὶ σοὺ πένϑοσ ἐνὶ φρεσὶ μυρίον 

εἴη, νγοιῖῦ. πιδῃ ὡς (ἔστιν) ὅτε ἴπ ὅογ γεγρίοιομυας 

υβδιμπιδπβίθι θα Καπη. παρέσταρκεν (εἰπῖσε παρέστη- 

φίεν.), νϑῦρ]. . 618 προσιδάνει, απ ἅδον ἄϊο ϑ'δοιθ Ζῇ 

Ὑ. 671. 65 ϑιυθ᾽οου ἰδὺ αἴθ ΕὑΠΠΏΥΒ.» ἸμΔΠ Ιηὰ 68 

πὰπ δὰ5 ἄοιι οιβουσομοπᾶθη (8. Ζὰ Ῥγοπι, 81}, ΟὍ6Υ 

δι5. ἄδιι (οϊροπᾶοῃ δαίμων οὐαἄπζοι, 8, χὰ Εὔυπι, 940. 



1 ΕΠΤᾺἅ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

ἘΤΕΟΚΠΜΖΗΣ. 

ἐξέξεσαν γὰρ Οἰδίπου χατεύγματα, τι 
ἄγαν δ᾽ ἀληϑεῖς ἐνυπνίων φαντασμάτων 
ὄψεις, πατρῴων χρημάτων δατήριοι. 

ἐπεὶ μετὰλλακτὸς, πᾶπ οι ἐστὲ, τυοτρὶ. Βορῃ. ΚΟ]. 
1451 ἐπεὶ μὲν ἕτερα, ντοΞοὶθβὲ πιᾶπ πδοῖβεμθ. ἄγτρο- 
παίᾳ (ΑἸά. υὑπὰ Τιυχη. ἐν τροπαίᾳ. ) εἰσεπέοι ἀυτγοῖ 
Οἰεροπνῖηα, Ὁπιάτοβυπρ , Ὁπιννεπάπηρ, ὙΥΘΟΠ56]. νογρὶ, 
Αρ. 919 φρενὸς πνέων δυσδεβῆ. τροπαίαν, Ὅβοεριι. 
7606 ἀλλ᾽ εἰ τροπαίαν Ζεὺς κακῶν ϑήδει ποτὲ, ϑ0φᾺ. 
ὍΠ}. Βε. ΟΥ, 167 τροπαία (δεν. τρίπαιτα οἂ. τριπαῖαν, 
7) ἐναντία πνοὴ δὰ Ῥμοίΐοβ ἀπ Εἴγπι. ΜΝ, ἔσως ἂν 
δον 5 0], τυΐθ οὔ. πνεῦμα Οεἰδέ, Θ οβίππυπρ, σου ρ]. 
ΗΙΚ. 29 αἰδοίῳ πνεύματι χώρας, 184 --Ξ 167 χαλε- 
ποῦ ἔκ πνεύματος » ϑόρδ, ΚοΙ. 619 πνεῦμα ταῦτον, 
Αἰδβ δ8ὅ8 κούφοις πνεύμασιν, ΕΓ, ΓΆΒ, Ἡξεγδκ]. 216 
ὅταν ϑεοῦ δοι πνεῦμα μεταβαλὸν τύχῃ. ὌοοΝ ἰκὲ 
αἷς Βεαρδυΐξυηρ Αππδαοῖ δας Βἴδτ νἱϑ!!οἷομε θεϊσυθεηα!-- 
ἴεη. σ}ῦρὶ]. ἔπι. 139 1 ἀπά τ} ἀδ5. Ζὰ ὙὟ, 580. 
εθεν φεῖν νεγρ]. Θομννθηκ χὰ ἃ. δύ. 

Ὑ. 691 ε5 Ῥγδυβίεπ πᾶμπ! οἷ δῦ 465 Οἰάϊρυ5 Αη- 
ὙΥπδομαπρεη. ἃ, 1. γὸπ ἄἀεπὶ Αὐΐθγδιιβεπ ἀογ ΕΓ ΠΠΥβ 
δἰπά ἀἷθ δυΐϊργαυβεπάθη ΕἸὔοδθ ἀ65. ΟΙάῖρυβ αἰ Ὑεγαπ- 

Ἰαββδυησ. ἐξέξεσαν Ἀδὰρ ἴοῃ ἂὺβ σαΐει Ὀτγκυπάδη. βίαίε. 
ἐξέξεσεν, ννὰβ Ἀδπάδθυυησ βομοῖηῦ, δυΐσεποιθμηθπ. 85. 
ὯΡεΣ ἄβη ΡῬΊ]υγα 5 ἀθ5 ὙΈΓΌΣ θεὶπι Ναυέγαπι ἵἱπὶ ῬΊΌΓΔΙ15 
ῬΡούβοη ζὰ πων, Ηδκ. 1149 υπὰ 1141. Μίαίίῃ. αταδιμμ. 
6, 800; δύοῃ Ζὰ Ῥεῖβ. 821. 

Υ. 692 ἔ. πὺῦ Ζὰ ΔΩ ΔΡΘΥ αἰπᾶ ἀθὺ 'ΤΎΔυμμοΥ- 
Ξομοϊπαπρεη Ὁ Θβιοῃία ( Οεβίαϊέθπ, Β11]46γ}. νύϑίομα ἀἷδ 
υϑίγσῃοῆθη Οαὐΐου ἐμοϊϊέεπ, ἃ. ἱ. ἀαΐβ δθοὺσ ἀδθ Βγδιβθη 
ἀεΥ ΕΓ ηπΥ5. πῖομέ οἔο! 6]05 βευπ, βοπάρυπ ἄθπη Βγαάοῦ- 
Καιρὲ ὙγΚΠοἢ Ζὰ ϑίαπαθ Ὀγίπρθη υυῖτά, ἄδγνοπ. 5ἰπᾶ 
τον ἀἴο θυ] ]οΚίθπ “ΓΥδυπηθυβομεϊπυησθη, ὑνϑίοθθ ἀδ5 νᾶ- 
(ον! οῃ6 ΕΡσυέ ἐποι!θπ, τἀπὰ σὸμ ἀογ Εγπην5 Βευγῦῃ- 
Τεπ (5. ζὰ Ὗ. 7038 υπὰ 704), εἶπ 5'σθθγευ Βανγεῖβ. ΕΒ 
νὰχὰ ἀαάυτγοῖ ἀϊς Ὗ, 687 Ζἴ δυβροθργοοιθης Ἠοΐϊπυπο 



ΕΠΤᾺ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. Οὀ13 

ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ. 

πείϑου γυναιξὶ, καίπερ οὐ στέργων ὅμως. 

ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

6θ9ὅ λέγοιτ᾽ ὧν ὧν ἄνη τις᾽ οὐ δὲ χρὴ μακράν, 

ὧἀθ5. ΟΠοῦβ θεβοϊ σοί, Ἐπθοκ]ο5. σοάθηκύ Ποῦ εἶπο5. πῖῦ 
ἄδεια ΕἸσοΝ 6 465 νδίοιβ ὑθογοϊ δ πιηθπάθη ΤΎδιηθ5, γῸ 

γγϑ]οθθ ποοὴ πίομίβ δγνγδηπί νυογάθη ἰδέ. οὔπθ ἀα[ϑβ 
ΤηδΠ σογαάθ ΔηΖΠΘἢηθη Ὀγαιονί. 65 560 ἴπ οἰπϑιῃὴ ἔγὰ- 
Βόγθη ϑίθοκα (5. ἀἷο ἘΠπ|οἰθαπ..) Ὀεγοῖί5 ἄᾶνοπ ἀἰ6 Ἀθά6 
δθνγθθθη, Ζαμηδὶ ἐδ Ἶα ἘπΘΟΚΙ68. βοΐηθιι ΟΠ αγα Κίον σϑιηᾶ 8, 
ἀὰ αἶα Βῦγρογ πίομί Ῥϑβοσρί σὰ τπδοθοη (Υ͂. 175 ἴ 
219 ἔ,. 944}. ἄοπ Τταυμι ὈΙΒμο ψουβοϊννῖθσ θη ἰαβϑα 
Ἔν ΤΌΣ Ἐϊέννὰβ Αθῃπιῖοθο5 ἡπάθί βἰοῖ Ῥοῦβ. 725 ἢ, 
δίας ἐνυπνίων φαντασμάτων (50 Νῖοά. θεοὶ ὙΥ εἶδε}, 
αι. 8.) Παὲ εἷπ ὙΠῸ ἀογ Ὁτκαπάθη φασμάτων ἔνυ- 
πνίων͵, νὰβ Ἰεάοο Αδπάογσυπρ βομοίηξ, 5. ῬΌύβομ Ζὰ 
Ἐπν. Οτεθί. 401. δατήριοι, Νίαεά. δοτήριοτ, παοὰ 
Ῥγεῖρεὶ δοτάρτιος τοί αὶ ὅθεν ο. 

Υ. 694 γυναιξὶ, Μεά, γυναιξίν, ὕτθον ἄθδὴ 
ΟοὈτδυοῖ νοῦ ὅμως 5. Μαίἢ. ατάπι. 8. 566, 8. υη8 
Ζὰ Ῥειβ, 987, ἔπσπ. 470, ϑορὶι. Κοὶ. ϑὅ8. ὕθει ἀϊθ 
5δοιθ ορϑὴ Υ, 169 {ἢ 

ΟΟΥΨ, 695 λέγοιτ᾽ ἂν Τὰν λέγοιτε ὧν, ντὰβ8 Τῶν λέ- 
γετε ϑἰθῃηί, 5, ζὰ ΥὟ. 243. ὧν ἄνη τις, νγουοῃ 68 εἶπ 
ἘΠ ΟΠ ὰπρ; δορί, γγ85 ἴοὴ ουζ! θη Καπη, ἀπά πἰσμύ 50 
δὔνναβ.. υγῖθ 'ῃγ ὈΙΒΠΕΥΓ ρσοδυίδοτε δαρύ, 86. δῖβα. πιῖΐ 
οἰπίσοπ πάθῃ ὕὐτκυπᾶάοπ,, ἀϊθ ἀδτίσεη ὧν ἄνυτις οἄοῦ 
ἄνυσις, ννὰβ εἶπ ἄδπι πε ἘΠΕ ΡΕΝΈΒΗΣ ΝΕ Κ Αϑπᾶθ- 
γὰπρ' ὅδδς Ἐνκιάσαπρ ἰδῦ; γ ΘΓ]. ΚἈΠ μηδ ΟΝ, Ἠνγμη. δυῖ 
Ζευ5 90 τῶν δ᾽ ἀπὸ πάμπαν αὐτὸς ἄνην ἐκούλουσας, 

ἨΘΒΥΟΒΙΟΒ ἄναν, ἄνυσιν; ἄνη, ἄνυσις καὶ πρᾶξις; 

ἄνην, ἄνυσιν ; ἄνων, ἀνύων. Μίεμν 5. ὕθο. ἀδ8 
γερὴ ἄνειν Ὀεὶ ΒΙοπιῆθ ἃ σὰ Ομοθρα, 786 (790), 
Βυυποκ ἀπά ῬοθΡθθ Ζὰ Ατὐϊδίορι, Υοϑρ. 369. ὑπ5 Ζὰ 

Ῥεῖβ, 669. οὐ δὲ (80 ΑΙά,, Κοὺ., Τππ., οὐδὲ νἱοί.) 



1τ4 ἘἜΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ. 

μὴ λϑῃς ὁδοὺς σὺ τάσδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις 
πύλαις. 7920 

ΕΤΕΟΚΔΗΣ. 
τεϑηγμένον τοί μ᾽ οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ. 

ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ. 

νίκην γε μέντοι κἀκάχην τιμᾷ ϑεός. 

ἘΕἘΤΕΟΚΖΗΣ. 

οὐκ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην τοῦτο χρὴ στέργειν ἔπος. 

ΧΟΡΑΓΟΣ. 

100 ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα δρέψασϑαιν ϑέλεις ; 

χρὴ μαπρὰν ἄοοῖ ἄατῇ 65. πἰοδὲ ἰαησο ἀδυθγῃ. ἄσοῖι 
τηῦ [δὲ ἴδγτ 65. Κυγζ τηϑοῃεη. 

Υ͂. 696 5. Ζζὰ Υ͂, 615. ἄρες ἐπὶ ποῖ ἄθπι Ῥδΐϊνυἥἢ 
σὰ Ῥεγβ. 4928, 

Υ. 698 πῖξ 5ῖοσ ἰθάοοιι διγέ σογαᾶθ εἴπθη βομυ]ά- 
Ἰοθεπ ἀΐδ (τούμοϊε, ἀ. 1. σογαάθ νσθπη ἀὰ ἀἴοίι σοῦ δ Γ 
ϑομυ!ὰ ἀε5 Βγυδουτηογάος. μὔξοβι, νεϊγᾷ ἀϊν ἀὰβ ΘΘΒοΚβαὶ 
ἄθῃ ϑῖθς. νϑυ]θῖδθη, κπκῳρεάκην, ἃ, ἴ. καὶ ἀὠπάκην, μᾶθ6 
10} βίαι καὶ κακὴν δ ϑβομνίθθθην ττὰβ Κοίπθῃ ρᾶββθη- 
ἄθη ϑίπη οἱθεί, ἄθπη γέρην παρκὴν ἄυγοῖι δἴπθη, ἀυγοι 
ἀοΥ ἀθτίρεη ὙΠΟ Δῖον ᾿δ᾿ἀρίουκοῖῦ. οὔπο “ΒΘΙ ΒΔ μη 6. ἀ65 
Ἡθοκίθα ἃ Καπιρίθ δυγαπρθπθη ἴθ, ἀοΥ 850 ἄδπὶ 
ἘΠ ΘΟΚΙΘ 5. Κοίπθη ργοΐίβοη Ἀυδηη Ὀεΐησο, Ζὰ οὐκίᾶγθη. ἰδέ 
δοβαοϊε ὑπ σοσοπ ἄθπ ἴθθγδιιοῃ. 16 αἰΐθ ϑ'οῃγειθατγέ 
ΚΑΙΚΑΚΕΝ ετζευρίς ἀϊα 1μεβατέ μαὶ καμήν, ὕὍεθες 
εἰκακης, νου 65 800 οἷπα 'Νεθοπέοσιν ἄκακος σὶεθέ 
(5. δου. αἴθ ΑαϊθοξνἝοσιπθπ δὰ 5 ππᾶὰ οδ΄ ΠΟΘ Κ Ζὰ 
ῬΈΓΥπΙΟἢ. ὃ. 184 1,). 5. ζὰ Ῥοιβ, 841, ἅδον σαὶ, θθβπα 
δοιδάθ, σὰ Ῥγοῃῃ, 645, ἅδον τιμᾷν τὰϊ ἀορρεϊίοπι Αο- 
ουδαίνῃς 2 ΗΚ. 988. 



ἘΠΊΑ ἘΠῚ ΘΠΒΑ͂Σ. 170 

ἘΤΕΟΚΠΗΣ. 
ϑεῶν διδόντων, οὐκ ἂν ἐκφύγοι κακώ. 735 

ΧΟΡΟΣ. 
σέφρικα τὼν ὠλεσίοικον, ότρ. ά. 

ἅ 2 - ς ,ὔ 
ὕεον οὐ ϑεοῖς ὁμοίαν, 

»" ͵ 

᾿ παναληϑὴ κακομαντιν, 

ν. 701 οὐκ ἂν ἐκφύγοι κακοὶ, πϑιμ!ϊοῃ αὐτά- 
δελφος, νγὰβ δι5 αὐτάδελφον αἷμα Βοτδιδσυποδιηθη 
δῦ. ννῖθ ΑδΒη] 65. Οἰο, 5. ἀὰ5 'δοβυδριβίθυ. ὉΠΊΡΥ ς 
Ἐγρᾶπχυμσ, κακοὶ, 8. δὰ Ὗ, 665, 1δίθοκίοβ χὶύ βοϊπθιῃ 
Ὑγαἰϊομέναρου ἃ}. 

Ψ. 7023 πέφρτπκα τὐἱῤ ἄφιη ἀςουβαί γα. ππᾷ Τηῇηϊ- 
ἐἰνὰβ.. 5. δίδει. Θτάπ. 8. δ90 ἀππ. 1. ὠλεσίοικον 

νᾶβ Ὗ, 1041 φϑερσιγεγεῖς. 

Ψ. 709 αἷ5 σοἰποιῖύ πἰοδέ (οὐϊηοιέθη 8 Βη]1οἶιθ, ντο- 
ΘῸη ἀ6ὺ βοβγθοκιοθοπ Οἰθϑίαϊ πὰ 465 νογάθγθθη 5εϊ- 
ἴοπάθῃ Απιΐοβ ἐοὺ Εὐγίπη 5.9 5. Ζὶ πῃ. 60 ; σοῦρὶ. δποῆ 
4145. Ῥυ...69.. 180 Πἴ... 385 Π. 410 1 .υὖυ ἃ... Δ 4 
Ορομδίί ἀογ ἀδτισοη (αὐίίου δῦ ἸΘὮΓ δἰη βορϑηνουγοῖ- 
ἰδπάοβ. 5. οι. Οάγεβ. 8, 325, Ἡροβιοά, Ἴποορ. 46, 
ΘἰΆΠΙοΥ Ζὰ τ, δί, Ενναβ Αθῃη!οῆθ5 νυῖγὰ ΨΥ, 1098 
γοῃ ἀον Εὐγὶβ σοβασί, [85 ρϑυνδμη!οι Βἰηίον ϑεοὺν 56- 
ποιᾶς Κοπιπια πὰρ ἰοθ ποῖ ὠλεσέοιγιον 465. ϑ΄ππὸ3 
ὑπ ἀθ5 ἀοθγδυομορ. ἀθ5. ΑὙ ΕἸΚΟΙΡ. νγοσθη βϑίζθη Ζ} πιΐ18-- 
86η σορίααθί, ἤννϊβοιθη Υν 708 υμὰ 704 ἥπάοη 5ἰοὶ 
ἴῃ. οἰποῦ ΤΉΘΙ|6 ἀον ὕγκυηάθη. ποοῦ τοϊσοηᾶθ Ὑνγοτγίο: 
ἃ (οἄ. οὐ) γὰρ νύκτωρ παρεκελεύσατο (οἄ. παρε- 
λεύσατο), παὶ γέγονε (οἄ. γέγωνε), ννοίοϊιθ ἰκθῖπδ 
Ἰυπίβρυεθοδαηρ Βα θθη. ἀπ οἷπθ ἴῃ ἄθη. 'οχὲ σοϊκοιιρῃο 
Οἰοβδα ζὰ παναληϑῆ κακόμαντιν,, ννοῖοιο βίοι ἀὐξ Υ, 
0992 ἔ συϊπαοι., Ζιι βϑυῃ βοϊμοίπθη, ἔθ ̓ οβδ νογίο οὐκιἃ- 
γῆ πιο αἷθ ΘΟμο θη. μη] τοῦ ἀστὸν ἃ γὰρ εἶπδ 
γυπτωρ, ταῦτα ἐγένετο. 

Υ. 170: παναληϑῆ πκακόμαντιν οῷμ σαθγο {{π- 
ΠΟΙ ον ογΚύπαθυ!, ἱπάθη καἰ πᾶμ!ο ἢ} ἄσμν ζουΚίο 5. ἀατοῆ 
ἅδη Ἴ ταυπι (8, Υ, 092 11.) δοίη ΝΠ βσοβοθιοῖς. Καμά ὑμπαῦς 
δύσι, Ὑ. 108. 



1710 ἙΠΤᾺ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

70 πατρὸς εὐχταίαν ᾿Εριννὺν, 
τελέσαι τὰς περιϑύμους 0 
κατάρας βλαψίφρονος. Οἰδιπόδα᾽ 
παιδολέτωρ ἔρις ἅδ᾽ ὀτρύνει. 
ξένος δὲ χλήρους ἐπινωμᾷ, ἄντ. ἁ. 

710 Χάλυβος Σκυϑῶν ἄποικος, 
κτεάνων χρηματοδαίτας, 1399 
πικρὸς, ὠμόφρων σίδαρος, 
χϑόνα ναίειν διαπήλας, 

Ὗ. 705 ἀε5 αίεγβ δηρεβεηίο Ετίππυβ, ἃ, ἱ, ἀϊθ 
δἰ οἰ ομβαπὶ ἱπὶ Πθπδίθ ἀθ5 Οἰάϊρυβ ἀυτοῦ ἄθββθεπ ἀπτι- 
απο ἀδυβειθθη βίθῃεπάβ Εσΐηπυβ. Ῥᾶππη Βᾶησί πατρὸς 
γοη Ἔριννυς 80, νῖβ οἵξ, νευρὶ. Υ. 70, 687, 677, 
866 ἔ, Ασς. 68 ἔ, 1407 ἔξ, ΟΒοορΒ. 409, 997 ξ, 1068, 
5όΌΡῃ. Κοὶ. 1999, 1434, Ἐπτ. Μεά, 1589. Οδᾶ;: αἴθ 
σοτῃ γαΐίου δηβεῆομέίο Ἰθεϊηαγες ἄἀδπῃ βᾶποί πατρὸς ΥῸ ΠΗ 
«ὐκταία Δ. νεῖβ υἱϑ !οἱοῃέ Ἀξ. 1560 τοῦ κατὰ χϑονὸς 
“άιδου, γεκρῶν σωτῆροϑ ῥ εὐκταίαν χάριν, Ἐϊρίροη. 
Βτ. 46 τρίτην “τς σωτῆρος εὐκταίαν λίβα, 5. Μίαι(ἢ. 
Ογαιηπι. 8. 845 υ. ἃ. πατρὸς, ἀε5 αΐειβ ἀε5 Εέβοκ]ο5 
πᾶτα!08, 5. Ζὰ ΟΠΟΘΡΙ. 919. Ἐρινγὺν, ΑἸΙ4, υπᾷ 5εἰά. 
Ἐρινυν; 5. ξὰ Ῥτοπι. 514. 

Υ. ΤΟΥ Οἰδιπόδα, ΑἸᾶ. τοῖς Οχῇ, Οἰδέποδος, ἄἀοοῖ 
ἰδέ Ἰδπεβ ἀϊθ ββίϊϊπεγθ ΕὌΓμι, νεγρὶ. Υ. 866, 1049, ΒΌΡΗ. 
ΟΙά, 495. ἀπί. 8380, Μίαξιῃ. αταμπι. 8. 68. 9. 

Υ. 708 ἀθν Κἰπάογυεγάοσθεπάθ Ζυνῖβέ ἀδ ἐγοῖδέ ἴθ 
(ἀϊθ Εὐϊππυ5) δῃη. Νίδη Καππ γαρ εγὔρᾶπζεπ, 5. Ζὰ Ὗ. 
719. παιδολέτωρ 5ἰαϊὶ παιδολέτειρα, 5. ας, ΘΟ ΓΔΙΏμη, 
5. 112. Απῃῃ. 9 

Υ. 709 Ε΄ εἰπ ἘὙΘΙ πα Δ Ό6Γ ἐπε] (ἀθπ δηποη 
ἂε5 ΟἹ άῖρυ5) ἀϊθ Τοοβα (τα ἀπίμβῖ]6) Ζὰ, οἷπ μα υθοσ 
85 ἀ6Υ 5κυίμποπ Ηριτηδῦ, ἀὰ5 ἀδὺ Βεβιίζυπσοπ Οὔξζετ- 
{μ6]οπάθ Ὀϊτίεσα, δαγίμογχίσε Ἐπβεη, εἶπ ᾿μᾶπὰ Ζὰ θ6-: 
ὙΟΒΠΘη δἰ υευϊοοβεπά (ηνγθίβθη), νυΐθυῖθὶ ὑυοὴ] σογαάθ 
Τοάΐεοη ἵππθ Ζιι Βάθθη (σου πιδοϊέθ), ἀδὺ ντεϊξεπ ΕἼ τὲ π 

- ἀπ δ "Πα σ (οἴπα ἀδί5 ἰθπθη ἀὰβ στοίβα ὙΠεραϊοιϊαπὰ 
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ὁπόσαν ἂν καὶ φϑιμένοις κατέχειν, 
715 τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 

Ζζὰ ΠῚ] υυϊγα). )0ὲ5 Ἐπίβθη, υυουππίου Πΐοσ 416 οἰ βθύπθῃ 
1, η ΖΘ ΡΙΐΖοη Ζὰ ψουβίθῃθη δἰπᾶ. ἄθππ πιῖύ [μπΖοη {ῦ- 
ἀοίθη 5δἰοἢὴ ἀϊθ Ὀθοιάθῃ Βιύάδου (Υ. 8920, 940 ἔ,, 976. 
δύυοὴ 668. 669, 1003}, νυὐἱγᾷ ΠΙΟΥ Ῥϑυβοηϊβοῖιγῦ, υν18 
ΑΘ] ΟΠ 65. δηάουνυᾶγίβ., 5. οθθη Ζὰ ΥὟ. ὅ36. 816 5'Κυ- 
{π6η, πα παιηθηθιῖοι ἀ16 ΟΠ  Υ θ6., σϑ]έθῃ 815 συΐθ Ε1- 

ΒΘ ΘΥΘΙ(ΟΥ, ΨΟΓΡ]. Ργοπι. 716 ἴ,, ,Χόπορα, πὰρ. Ὗ, ὅς 
1 ὁ βίος ἦν τοῖς πλείστοις αὐτῶν (ἀεν ΟΠΑΙΎΡ6ν) 
ἀπὸ σιδηρείας (6. Κιῦρεν ἀδ5.)}, ἀπὰ 5Κγίμία τὰν σϑῖο 
8ὴ Εἴβθη. 5. ζὰῪ Ῥγοιῃη. 301. Αποῇ Καηπ πδη Ὗ. 699,9 

799, 9922. πων, Ῥιοῖπ, 68. πδοββθῆθη. Ἀλήρους 1,0056, 
Ἀππία, 5. Ζὰ Ῥοῖβ. 866. 1960 6Γ ἀϊθ Νιοπιπαίιν ἔοΎ τὰ 
Χαάλυβος 5. ϑίδηϊου ἀπ ΒΙοιηῆο!ἃ χὰ 4. 5... ΕἸΠΙΒΙΟΥ͂ 
σὰ Εν. ΗογΆΚ], 109, Ἠτεάνγων ᾿πᾶπρέ γοη ἄθπι ἴῃ χρή- ἢ 
ματοδαίτας δμιιαϊίθηοι χρήματα 8ἃὉ., 5. Ἀβθῃη]ομθ8 
οθοη Ζι Υ. 106. Ζυρ!εῖοι ἰδ κτεάνων χρήματα εἶπ 
Τπιβοβγοῖθαπσ. σίδαρος, ὙΥοΙΠ.. ΑΙά. ἀπά Τυτη. σίδη- 
ρος. ἴτηῃ ἘοΙ ομάθῃ ἰδ 416 Οὐππβύγιοίοη : διαπήλας 
(αὐτοὺς), ἀμοίρους τῶν μεγάλων πεδίων, γαΐίειν 
χϑόνα, ὁπόόδαν ἂν καὶ φϑιμένοις κατέχειν (εἴη). 
ὕπερον ἄθη Αοουβαίγαβ θε] διαπάλλειν νΘΓΡΊ. ρα. ΕἸ. 
709 ἔ, Ἄὁτάντες δ΄, Ὁ5᾽ αὐτοὺς οἱ τεταγμένοι βραβεῖς 
ρμλήροις ἔπηλαν, καὶ κατέστησαν δίφρους, ἄρον ἀδ5 
Ῥαγίοιρίυπη ΑΟΥδΟ τύ ἀογΓ Κχγαίξ 465. Εὐαίυῦῖ 5. Ζὰ 
Ῥτόοπη. 213. ὕλεν ἄθη Οεδάδηκθη νογρ]. Υ. 801 ἕξουσι 
δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ χϑογὸς, σὰ Υ. 887, 928, 
ϑόορῖ. Κοὶ. 786, ΒΙοιιβο!α χὰ ἃ. 5. ὁπόσαν, Αἰ. πηᾶ 
Τύχη. ὁπόσην, Νῖοα. ὁπόσοις, υἱϑ!!οἱοινε ἂὺ5 δ ύβθμθα 
νύεσδη φϑιμένοις, ποῖ ͵εὶροὶ Ἰεάοοιν ὁπύόσαν. Ὦϊδ 
Ῥαγκοὶ ἂν Γ6 810 ἵπι Με. ἃ. ἃ. ἴσοθον αἴ Ετγρᾶηζαπσ 
γοη εἴη 5. ζὰὄ ϑόριῃ. Ὑγδοῦ. 161]. θεν ὧν οὔπο Ὑοτγ- 
Ῥυπὶ χὰ Ῥγοπι, 76]. ὕνεν καὶ ἴῃ ἀεγ Βεάρυξιησ οὔθῃ, 
δεγαάθ υὑπίεη χὰ Ὑ, 7492. φϑιμένοιξ, σον. φϑιμέ- 
γοιόι, σοροι ἀὰβ εγβπιαΐς. ἀμοίρους ναχῖομέ βἴοι αὐ 
παῖδας, νγὰβ δι παϊδολέτωρ Υ. 708 Πεογαμυβζηποὺ- 
τηθῃ ἰδ, 

12 
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ἐπεὶ δ᾽ ἂν αὐτοὶ κτάνωσιν, στρ. β΄. 140 
αὐτοδάϊκτοι ϑάνωσι, 
καὶ χϑονία κόνις πίῃ 
μελαμπαγὲς αἷμα φοίνιον, 

720 τίς ἂν καϑαρμοὺς πόροι; 

Υ. 176 Ε΄, σποπῃ βῖθ δΌΘΥ ν᾽]! οι βοῖ θϑέ σείδάδέ 
ΒαΌθη . οὶ βίρεβραι [εὲ ( ἀασοῃ νυθομβοίβεϊ σα θᾳγο θοῈ- 
ΓΠΠΡῚ φοβίου θη βθυπ 50} 6. ππᾶ εγαϊσοῦ (ἀοΥ Εἶγά6) 
δίδαθ σοίγαηκοη Παῦθη 50} 6 ἀδθ 5οΒΥΔΥΖΟΟΥΌΠΠΕΠΘ 
ΜΙογαΙαξ. τγεὺ ὍΥΟΩΪ ἃ. 5, νύ. ἐπεὶ δ᾽ ἂν Βᾶθὲ ἰοῆ 
ατ5 ΥΥ οἵἢ. πἀηὰ ΝΜοβΚ. 9 βίαίε ἐπειδὰν, νυὰβ δἰ ομέθυ απ 
76 πο. 815 15Π65 8115 ἀ1656πὶ δηϊβίδηα, δι σθποιηηθη. ΖηιηαΪ 
ἀὰ ἀϊδ τηρίγίβομθ Εἰπίβρυθομαησ 65. Ζ σϑυδῆρθη βομοιηΐ, 
πηᾷ δὲ πὶομῦ τυ ἢ] ἔθῃ!θη Καπη. ἐπειδῶν παΐ ἀϊε ἰεἰζία 
5 θα ἰαπρ, ἄὰ 65 δὺβ ἐπειδὴ ἂν ἀυγοῖ α16 Κυδβὶβ Ζζὰ- 
ΒΔΙΠΙΠΙΘΠσοΖοροπ ἰδέ. 85. Ζῃ Υ. 544. ἴθεθεν ἐπεὶ ἂν 
τς ἄθπη Οοπ]αυποίϊνιιβ ἴπ ἀον Βοαδυΐξαηρ ἀοΥΓ Ζυκυπέέ 5. 
Ναί. ατδπι. 8. 591. 5. 1006. Ἐλεη εοὸ ἐπειδὰν 
Χεϑη. ἀπδᾶρ. 1{, 8. 99, ὙΠ. 1, 6. εὖτ᾽ ἂν Ῥεῖβ. 996, 

, ΟὉΒοερῆ. 734 ἃ. 8... δύο. ἵπ ΔΡμᾶπρίσο Ἀδάρ, 5. Ζὰ 
Ῥεῖβ. 3826. αὐτοὶ Ἠτάνωσιν (ἀπά. Ἠταάνωσι) πεὶρέ ὃπ, 
ἀδίβ5. 516. ἄθη δῖογα τ οἴσθποη Ηδπάθη, πιοῃξ ἀσγοῆ ἰδ 
Ἠδπάδ ἃπάθγου νοὶ]! υίη σθη, ὙγΟΥΊη ΘΌοη ἀἷθ Θ'ομυ!ά Ἰ᾿ἰοσέ, 
ὍΘΙ 5΄᾽πη: νβπη 516 ΔΌΘΥ υἱϑ  οἱοῃῦ βειρϑύ δἰπαπάθυ σο- 
ἰδάού Παῦθῃ βοϊϊΐθπ. ἰἰθσύ τπθἢγ ἴπ ἀοΓΥΓ ϑδοῃθ, 8]5. ἴπ 
ἄδη Ὑγογίθηῃ ; 5. 800} Ζὶ ϑορῃ. ἀπέ, 86. Βορ.. Τύχη. 
πη4 815 γανϊαπία θεῖ βίεριδη. αὐτοκτοόνως ἐὐϑεοδιένι: 
τοῖ, δῃ βίος πἰομύ ὥδμοὶ. 5, Ζὰ Ῥγοη. 188, Ῥδηπῃ υυᾶγα 
ΔΌΡΥ ἴῃ ἀοΓ (δ βθηβίγορῃβ Υ. 12 παρβασίαν χὰ 5οῃγεῖ- 
ΡῬεπ. Νίαπ δαί αὐτοκτονῶσιν ἃποτη ὑγο! !επ. ΤΠ 606 Γ 
αὐτοδαϊΐκτοι 5. σὰ σ. 1061. μελαμπαγὲς [ἂν μελαμ-- 
πηγὲς (οθεπ Ὗ. 694 καινοπηγὲξ), νῖθ ἂρ. 388. νὸ 
65. ἀἸ ΚΟ νυΓΖ, σϑηΖβοῆ νυ ΥΖ θαοαἀραυίοί. Ηΐον Ποϊ[βύ 65: 
ΒΟΒΥΔΥΖΡΘΓΟΠΠΘΗ. ἀπτγοῦ ἀαὰθ ΟἝΥΙ ηθῃ ΒΟ νΥαΥΖ τα βοβεναῖς 
ἄφδη: 5. Αθϑηοῆθ5 σὰ Ῥσοπι. 219, 

Υ, 720 νϑὲγ ὑῸΠ8] τηὔομέα Ἀοἰπίσαμροπ σονυϑῆγοη ἢ 
ἃ. 1. 50 τπηδοῃίθ 516 ὑυοῦ! πιεπιαπα χὰ τοϊηΐσοπ ψῸπ ἀ6Γ 
ϑοδυ!ὰ ἰὴ ϑίαπάθ βευῃ, 8, ζὰ Υ, 663, ΥἹεΙεἰοιιέ ἰδέ 
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τίς ἄν σφε λούσειεν; ὦ 745 
σόνοιν δόμων νέοι παλαι- 
οἷσι συμμιγεῖς κακοῖς" 
ἸΠΠαλαιγενῆ γὰρ λέγω πα- 

725 φαιβασίαν ὠκύποινον, -- ἄντ. β΄. 
αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει, ---- τῦῦ 

ἀϊς Τιοβατέ καϑαρμὸν (80 Μεᾷ. Μοὶ ΨΥ οἶσε, θεῖ Βυῦον 
ἦεἄοοιν καάϑαρμα τἰῤ ἀαγὰ ον βομυθθθποῃ ον.) ἀϊθ 
δομίθ. 

ν. 721 Πἶ. Καὴη ᾿δῃ. πᾶ νἱο] ]οἰού ποοὴ νυδἢν- 
ΒΟ ΘΙ ΠΙΙΟΠ ΘΓ. ἀθοἢ 50. ΔΌΓΠΘΙ θα : 

τίς ἄν ὅφε λούσειεν; ὦ πόνοι δόμων 
ψέοιν παλαιοῖσι συμμιγεῖς καρποῖς, 

πἀπὰ ἴῃ ἀον Οοροπβίγορῃο: 
μεδομφάλοις Πυϑιπκοῖς χρηστηρίοιξ, 
ϑνηόσκοντα γέννας ἄτερ δωδειν πόλιν. 

πππεπ π΄ ΝΜ δρϑύη Ὁ Φ΄ὺ Ασυ- τ .εὺς, 
τίς ἄν ὅφε λούσειεν ; ἰσί νοη ἄθπι σοργᾶπομ!!οἶοη ΑὉ- 
Ὑγαϑο θη ἀοΥ Τμοἰομθη τῇ νουβίθῃθη, ἀὰ5 θη Βοίάθη 5ἢῃ- 
πθὴ ἀ65 Οἱάϊρυθ νγοροι ἄἀου δῦ ᾿ππθὴ Παβίθπάθη ϑομα] ἃ 
δ9 Ευγονῦ νοῦ εἰρποὺῦ Βοῆοοκυπρ πἰθιμαπα σὰ 61} 
Ὑγογάθη Ζὶ ἰαβ58 πὴ νγᾶσθη νυν, σοῦρ]. ϑορῃ. Απί, 901. 
ΤΡΟΝ .. ἀζ015.1598. Ὁ ἘΠ. 1188 ἢ α. 8, 

Υ. 724 τ, ἀἴ6 Ἰᾶπρϑέ σοβομοῆθηρ πᾶν! ὁ} ποηπἢ 
1οι εἶπ βου οβύγα 6 ΤΠ οΥίγοίππρ, το ἄθπη 15 ἴπ5 
αὐτ6 ΟἸΙοα ἀδυθνέ βἷθ (ἴπ ἴθγοη ΕΌΙροη ἴοτγ), --- ἀᾶ 
ὰ. 5. γγ. παλφιῖγεν))ς νὸπ βδομθπ ἰδέ βϑὶίπου, Ὑϑυρ]. 
ΐαν, Μεᾶ. 421 παλαιγενέων ἀριδῶν. --- παραιβασίαν 
(δ1εἅ. θεῖ ΥΥ̓ εἶσ] παραβασίαν. παΐ πιὰπ ἰῃ παρβασίαν 
νοιᾶἄπάθνῃ Ὑγο θη (νν16 ΗἸΚ. 1017 παρβατὸς, Ασ. 964 
πάρβηάδεν, Ἑπιη. 7608 παρβαίνουσε α. 4.), 5. Ζα Υ. 716. 
1.85 γουχύ εἶτα 46ν βίθι!απσ ἀοΥ Ὑοντίθ νυθρθὴ 8πὶ 
Βοίβίθη. ιεἰύ οὐκύποινον ἱπερθναμδη ἘπΠ4 χὰ παλαιϊγενῇ 
Ηϊησυρούδομέ, 5, Ζζὶ ἔλπιπι. 684. αεὐκύποινος 5ἰεμέ μἷοῦ 
Ῥδδδινίβοῖ, νεῖ ἨΙΚ. 95 ἄποινος. Ὅϊο Βοάοαύαπρ βοῖπ6}}-- 
Ὀεβίγαί μαϊίβθ ΔΌΘΥ πιοῃΐ, ΒΟΠάοσ τπᾶπ τη 65. ΠΟΘ ΠΙΘῊ : 
Βοδαγεορίγαϊ,, νυῖο ΡΒ ρΡ. Ἡύρὶρτ. 16. (Απίμοῖορ.) οὐρευς 

12. 
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᾿Ἵπόλλωνος. εὖτε “άϊος 
βίᾳ, τρὶς εἰπόντος ἐν 
μεσομφάλοις Πυϑικοῖς 

1590 χρηστηρίοις, ϑνήσκοντα γέν- 
νας ἄτερ σώζειν πόλιν, ἄς, ὮΜαι 

δήκτορα ῥίνην. --- Ὑ, Ἴ26 ἰδέ εἶπ Ῥαγεπέμο  βοιου, 
ἴπ νγϑίομθιη δὲ ἔν γὰρ 5βίθμέ, 5. σὰ ΗΙκ. 6927, {96 1]- 
δ6π5 δπίβρυιομέ ΠΙΘΥ οἷη 1.5 οἰποπὶ Οουϊδπιθαβ, 8. 
Ζὰ δόρῆ. ΡΠ. 1102, δυοὰ σὰ ΟΒοθρΗι. ῶδ2. αἰὼν σε- 
Ομ θοῆί, ΟἸἸθά. νυ ὅόρι. Αἰδβ 645 ἂν (ἄταν) οὔπω 
τις ἔϑρεναν; ὀῤιὸν Αἰϊακιδᾶν ἄτερϑε τοῦδε, δυοὰ ἀπίεπ 
Υ. 756, Ομοεθρῆ. 4388. Ὁὶ6 ἀτοὶ ΟἸΙθάθυ δἰπὰ: [1μαϊο5, 
Οἰἱαϊρὰ ὑπὰ ἀὰ8 Βευάογραδι Εθοκίθβ ἀπά ῬΟΙΥΠΘΙΚΘΒ5. 
ΑΘΒη]οῆ 6. Θίθ! ] θη κἰπὰ Υ. 828. ϑόρῆ. ἀπί. 688 ἔ. ἄτας 
οὐδὲν ἐόωγον γενεᾶς ἐπὶ πλῆϑος ἕρπον ; 5. δυο 
ἀ45. Υ, . 866, χὰ πη. 924, ϑ'ρδῃῆοιπὶ Ζὰ ἃ. δ. 
Βα οΥ Ἀττι Εχοά. 90, ὅ ἀποδιδοῦξ ἁμαρτίας 
πατέρων ἐπὶ τέκνα ξως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς 
τοῖς μιδοῦσί με, 

Υ. 7217 Τῇ, ἀ6 ἄεπιὶ Αρο! οι 1,αἴο8. Ζαννϊ θυ, Ὡδομάθπι 
ΕΥ̓ ἀγείπηαὶ ρσοβασύ ἴῃ ἄδθπὶ παἰζἐο!ραπκίϊσοπ ῬυΓβοιθα 
Οτακοὶ, βέθγθοπα οὔποθ ΝΟ Κοιμηθηβομαῖί ουμαϊίθ οσ αἷθ 
Βίδαί, πϑοῆροθθπηα ἀθπποοῖ σοη ΕὙθαπάθῃ δυβδραρδηρσθ- 
πθη {πε βοπηθπῃθιέθη (5ομ]θομίθη Βδέμβο! ρθη). 5ἴοῖ 
δι ϑέ {Ππέϑυσδηρ ογΖεαρίαθ, ἄθη γδίθυδγἀθυϊβομθη ΟἹάϊ- 
Ρυ5, 16 «δ ουοϊπάσπρ ἰδ: εὖτε Δαϊος -- ἐγείνατο μὲν 
μόρον αὐτῷ, --- κακῶν δὲ κῦμ᾽ ἄγει, οἴπα ἄαῖδ τηϊέ 
ἄει Επάθ ἀθν ϑίγορμθη ὑπὰ Οἰδρεπβέγορμεπ ἄδθυ ϑ'ππ 
γο ϑίᾶπαϊο σΘβΟ !οσβθη ἰδέ. 5. Ῥγοιῃ, 6853, Ῥεγρ, 119, 
ἩΙΚ. 48, 414. 567, 1036. Αρσ. 168, 184 (ἀδ5. Ζὰ Υ. 
224). Οδοσθρα, 8549. μη. 1021. ἀδπ παῖ Υ. 688 Ρ6- 
δἰπποπάθπ θβᾶπρ ἴπ ϑόορη. Τυδοι, ἃ. ἃ. ᾿Δπόλλωγος 
βίᾳ νἱάον ἀθ5. Αροι]οη ΥΠ]Θη, 5. Ζζὰ Υ. 594. εὖτε δ, 
ἱπάθπι, 5. Ζὰ ϑοόορῃ. Κοὶ. 84. τρὶς εἰπόντοϑ, νυβίβῃδ! 
1μδῖο5. ἘΠῚ 50 νυθηΐσον ἄθπὶ ΟΥ̓Δ ΚΕ] οπίρορ θημδηάδίη αυγίίο. 
θὰ5 Νάμεγβ νγᾶσ υἱθι!ϑῖοδ ἴῃ ἄθη ἀθ5 1ω8ῖο5 ΝΝδιιθη 
ἐγασθπάθη ϑέΐοκθ δπέμαϊίθπ. μεσομφάλοιξ, 4 Ὠεϊρμοῖ 
ἀπ ᾿πδθοδοηάθγα 485 ΟΥακοὶ ἀδβοὶ υϑέ δἰ5 ΝΜ οὶ ραπκέ.. 
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πρατηϑεὶς δ᾽ ἐκ φίλων ἀβουλίαις, στρ. γ΄. 

ππὰ οἰ οΠβᾶπι 819 ΝΑ 06] ἄον Ἐτᾶο σα]έ, γογρὶ. ΟΠοθρῆ. 
1045, ἔπιπι. 161. ϑορῃ. Οἱά. 480, 898, Εν. Ῥμοΐπ, 
244, Μεά. 668, Οτεβί. 331, ὅ90, 7210 ὅ, 923 (. Βετ- 
Π65 ἀ45.), 462, Ῥίπά. ῬγΕ. 1Υ͂, 181, ΥἹ, 8, ΥἼΙ, 8ὅ, 
ΧΙ, 17 υἱ ἃ.; δυοι ὑπ Ζὰ Αἴβοι. Εὰπι. 40. ΤΠ6θὸγ ἀϊα 
ἈὈΎΒΘΙΙαπρ ἀϊθβθβ ἀπ ἀθ5. πᾶομβίδη γοιβθβ 5. Ζι Υ. 791. 
ϑνήσκοντα, Ὑἱοί. ϑνάσκοντα, οἷ» πιῖϊξ Ηδηαβομυϊ θη 
οὐδι πίομί, ἰδύ ἀπρον5: Μά. (γγεῖρο) ϑνάσκοντα 
πηϊύ ἡ ἄθογ α. -- δωδειν τοῖξ στγῦίβογον Βοβεϊπιμεμεὶς 
815 δωδσειν, Ὀδβοπᾶουβ θεῖ γον βδυβαραηρθη, γοΥρ]. ΒΟΡΒ. 
ΚΟ]. 91, Μαίίῃ. αγάμπιπι. 8. 604, 8, γουζυρ! ἢ ἴῃ [π- 
ἀϊοαίζνυ., 5. Ζὰ Ῥγοι. 17]. οΓ ὕἱπίογρδηρσ ἀον ϑίααέ 
εγίο! σία βρᾶξον ἀστοὶ ἄϊο Ερίροποπ, 5. Ζζὰ Υ, 67]. 

Ὑ. 792 5. ἅδε. ἄθπ “ζΖιβαπηηθημᾶπρ Ζὰ Ὗ, 797. 
δὲ τηἱύ βϑίπεπι ϑαίζο ζᾶπη ἴηδῃ ΒΙΠροβοι πϑἢϊηθη : Ἰθάοος 
ποῦ δὺβ οἴρποη Απηέγίθθθ, βοπάθυπ Ὀδθννοσοπ ἀυγοῖὶ 
ΒΟΒ]ΘομίΘ Ἐϊπρθθυπροπ νομ Θοϊέθη. βοῖπον Ετθαπᾶθ, 85. 
σὰ ῬεΥβ. ὅ80 ; ποοὶ) Ὑυϑῃγβ οι  ΠΠΙΟΠΘΥ δάσος αἰπηπιξ τπδῃ 
δὲ 415 Ῥαγέῖκοὶ ἄο5 Θθροπβαίζος. πδοὶ γΟΡ ΠΟΥ ΡΟ σΔΠΘΌ ΠΟΙ 
Ῥαυιϊοϊρ᾽ αἰδαύζε (τρὶς εἰπόντοξυ, 5. στὰ Αρ. 1564. ὕεθδὺ 
ἀϊο ογδίπάσηρ ὧς φίλων ὠβουλέαις (πιειτετο ὕτκαπ- 
ἄεη αἰβουλίᾳ) νεγρὶ. ϑόρῃ. Απίὶ 1919 ἐξ ἀϑύμου δε- 
δπότου τἰελεύσμασιν, ἀλ5. 9 τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβου- 
λίαν, Αἴδοι. ΗΙΚ. 161 μῆγις ἐρ Βεῶν, 1049 μηχαναῖς 
Θεοῦ πάρα, Αρ. 160 τὸ μώταν ἀπὸ φροντίδος, 1339 
τεμμηρίοιόσιν ἐξ οἰμωγμάτων, 1620 ἐπὸ φϑογγῆς 
χαρᾷ, Ὅβοεριι. 418 ἄσαντος ἔπ ματρός ἐστι ϑυμὸς; 
Δ00}} σὰ Ῥονβ. 56ὅ, Ασ. 1259, ΘΌΡΒ, ῬΙΗΙ. 407, Αἰξοιν- 
105 βίβι!ὃ 416 βδοιιθ 580 ἀδύ. 815 νγϑπη ἄρῃ [μαῖορ γοῃ 

 βοίποθη ΒΥθαπάοθη ἐϊδ ὕ]εθογχοασαπο νὸὴ ἄον ΤΠπχανογ- 
Ἰᾶββιο κοῖς ἀπὰ ΝΙΟΝ ρκοὶς ἀον Οτακοϊβρυΐομο θοὶροθγδομέ 
Ὑνουάθ 56 Υ. Ὑγθ 0 Π 6 ὑεθογζουραησ ἀυοὶ ΤοκΚαβί ἄρθιη 
Οἰάϊρυ5. ὅορι. Οἱά, 707 Ε΄, 946 τ ΒΘΙΖα Υησ πη βαθύ. 
ἴα Ἰοάοοιι Εἰατ, Ῥμοῖπ, 91 ἔ. ὁ δ᾽ ἡδονῇ δοὺς εἴς τὸ 
βαγιχεῖον πεόσων ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα (νοτρὶ. ἄθῃ 
0801. χὰ Αὐἱβίορι. Αὐμαση, 949}, υμπᾷ ἈΑρο!]οάον, ΠΗ, 
ὅ, 7 ὁ δὲ οἰγωθεὶς συνῆλθε τῷ γυναικὴ βαᾳδι, 80 
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ἐγείνατο “μὲν μόρον αὑτῷ, 
πατροκτόνον Οἰδίποδα, 

790 ὅστε μὴ πρὸς ἁγνὰν 
σπείρας ἄρουραν, ἵν᾽ ἐτράφη, 100 
ῥίξαν αἱματόεσδαν 

Ἰδὲ τπδὴ ἀπδοῦο ϑέε! [6 νϑυβέθῃθπ ὑγο]θη : ὕθογνυνα ἶσέ 
αὐτοῦ ΑΠρσοηθἢπιο5 (ἀπτοῖ ἀϊδ 1.50) δὰ5 ὕη Θβοπηθημοῖί, 
ἰπάθββθῃ Καπη ἔξε φίλων Ὀδδοπάθυβ νγεὶ} Καὶπ ΑὙεκοὶ 
ἀδθοὶ βίθῃξ, Καὰπι 50 οὐκίᾶγε νυογάθη, {9θυῖρθηβ [ἃ [5ὲ 
δἱοι θοϊάθβ νεγοϊπῖσθη, ὑύθηπ ᾿π8ῃ πῃΐεῦ αἰβουλέαις πἰοιύ 
ΔΙἸοῖη ἄθη βομ θομίθη Βδίῃ, βοπάθτῃ δυοῖ ἄθπ ἄθπὶ [μδῖο5 
ἘΠ ΘΘΟΠΠΘ που γοἶβθ θεΙσο γδομέθη Ἀδιβοῦ νουβίθ μέ, {76 06 Γ 
ἄδῃ πεῖ ἀθὺ γουπουσϑῃθπάδηῃ Οἰασθηδίσορῃβ πού σοβοι!05- 
56 Π6η ϑ΄πη 5. ζὰ Ὗ. 77, 

Υ. 7339 ἐγείνατο ΒοὈ. πιῖϊξ εἰπῖσοπ Ηδηάβοιυ ἔθη, 
γείνατο φονιδμη! οι, ΔΌΘΥ σαρθὴ ἀὰβ Ὑεγβιηαῖβ. Ὑ16]- 
Ἰεἰομέ ἰδέ αἱ, γείνατο τὰ 1ε586π.. νυῖθ ἅβη!οῖ Ὑ, 769... 
πὰ ἅδε 50 εἰπρθβοδα θέα Ταϊουθοοπθη ἀθευμδυρέ χὰ 
Ὑ. 154. 80. εοὐκιᾶνε βἴοι αἴθ βίοι δυσὶν πὰ δΝῖοα, (Υ̓ εἶσ 61} 
ἢπάθπάθ 1μεβατί ὠβουλέᾳ ἀπὰ γείνατο. Ὄερθεγ ἀϊε γεῖ- 
Ὑθο βοίθησ σνὸῃ αὐ ὑπὰ ε 5. Ζὰ Ρεῖβ. 801. μὲν οπύ- 
δρυΐομέ ἄθπη δὲ Υ. 740. μόρον Ὑεγάογθεη., Ὀπίεγραπρ, 
1 Ὑεγάουθοσ, Νὄγαθ , νϑσρ]. ΟΠΟΘΡΗ. ΔΤΊ, 1088 ς 
ἄδμον διιοῖ παϊδόμοροι ἀδ5. Υ. 1077. ΡΌΓΗΝ πηΐθῃ 
Υ. 7589 πῆρα. : 

Υ. 134 δαῖ ππὰὴ Οἰδίποδα ἴῃ Οἰδιπόδαν (50 85 
Ὑαγϊαπία πὶ βαρ, Β) σοᾶπάογέ, ἀἄοοῖ ἰδ ἀἴθ5 πϊοδξ 
αἀὐυγοθαῦβ ποίμννοπαϊσ, ἴθεθεον ἀΐθ ον γψούρ]. Ἐπὰν, ἡ 
ῬΒοῖη. 811. νγοβϑὶ δύ 16 ἀοοῆ δος οἰηῖθσο Ὀγκυπάοη Οἷς 
διπόδαν Βαθόη. ΜΙοϊτίς : Οἰδίπουν ᾿“ττικῶς, Οἰδιπό- 
δην Ἑλληνικῶς, (ἀπᾷ. Οἰδίπουν καὶ Ἕλληνες) Οἰδί- 
ποδα κοινόν. 

Υ. 18 1ἴ αἷς. τυϑίονο πἰονὲ δὺξ ει σοι ΑΟΚΟΥ 
δεβᾶεί σὰ ΒαθΘη, 0 ΘΓ νυ δ, Ια θη Καῖπι 65 
εὐίγισ, ἅ. 1, τγϑῖομοῦ Βαἴμ6  Εἰβτθη Μυϊίε ϑομοοβ παῖε 
ναξεγπιὸγ θυ ϊβοῦθη {πη εἰποβ Νῦν 465) ϑδδιπθη Ὀεΐγαο- 
δῖ σὰ Βαῦεπ πἰοιιό εγίγαρθη Κοππία, ἀπά ἀοίβμδ! " δἰ οἷι 



ἘΠΤΊΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΩ͂Σ. 1δὸ 

ἕτλα, --- παράνοια συνᾶγε 
νυμφίους φρενώλεις, -- 

ἄογ Αὐρσοη Ὀεγαυθδίθ ὑπᾶ δβοῖποη έδιηι) νογῇποπίθ., 8. 
γ. 760 . τῦεθεν ὅστε 5. ζὰ Ῥίοπι. 1073. μη) 5ἰδδμέ 
οἵϊ πδοὴ Β οἰδίϊνὶ5 τπηα ἰδὲ παῖ ἔτλα σὰ νουρίμάθη. ϑίαϊέ 
μὴ πρὸς Βᾶρθοπ πιθῆγογα {Πκαπᾶθπ μητρὸς, δι6α. ἀηά 
Εδρ. 1, ματρὸς, ντὰ5 Αοπάογαμῃρ βομοϊπί, προς ἀγνὼν 
ἄρουραν δυΐῖ ἀπ ΡΒ θΆΓοπ . πἰοδῦ σὰ Θη νν ΠΘΠά6 ἢ 
ΜΜυζίεθυβοΠοο8. ἄρουρα, γΘΓΡῚ. 0}. ΟΙά. 1207 μη- 
τρῷαν δ᾽ ὅπου κέχοι διπλῆν ἄρουραν οὗ τε "καὶ 
τέκνων, 1908 {ἴ ὦ μέγας λιμὴν αὐτὸς ἤρκεσεν παιδὲ 
γιαὶ πατρὲ ϑαλαμηπόλῳ πεσεῖν, πῶς ποτε, πῶς ποϑ᾽ 
αἱ πατρῷαί δ᾽ ἄλοριες φέρειν σῖγ᾽ ἐδυνάσθησαν ἐς 
τοσόνδε; 1497 ἴ. τὴν τεκοῦσαν ἤροσεν, ὅϑεν περ 
αὐτὸς ἐσπώρη, Εν. Οτοβί. 554 τὸ ὀπέρμ᾽ ἄρουρα 
παραλαβοῦσ᾽ ἄλλου πάρα, Ῥμοῖη. 18 μη ὁὀπεῖρε τέ- 
μνῶν ἄλοπκα δαιμόνων βίᾳ, Αἰβοῖ. μβοορι. 598. τὸν 
αὐτὸν χῶρον δηλείπειν ἐμοὶ, Βορὶι. Ἀπὸ, ὅ69 ὠρώ- 
όιμοι γὰρ χάτέρων εἰσὶν γύαι; δα 0ἢ οὔοπ Ζὰ Υ. 
589 υπὰ ϑ'ραπιρὶπη χὰ τι. δ. ῥίξαν, γοΥΡΙ. ΟΡ θη Ν- 
998 ῥίξωμα, ΒΌΡ. Απί, 600 γῦν γὰρ ἐσχάτας ὑπὲρ 
ῥίδας τέτατο τὸ φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις. 8.0. δυοὰ 
δπέρμα ι. ἃ. ἔτλα, Μίεοά. υπᾶ ΝοΞΚ. 1 ἔτλη, ἀοοῖι ἴπ 
ἤδπϑιὰ πδοῖ Ὑ͵οῖροὶ πὶ α ἅθου ἡ. ἴδερον τλῆναι τοῖϊέ 
ἄδθη Ῥαυίοῖριαπι νογρ]. ἀρ. 1011 “πραϑέ ἕντα τλῆναι, 
τυν. ΕἸ. 948 τλῆναΐ ὅε δρῶσαν ἃ ἣν ἐγὼ παραινέσω. 

Υ, 138 ἴ. νουκρῃγίου. 51:ππ (πβιλ! 10} [Γέθ σιιβᾶμι- 
χήρη ἃἷ5 Οαίίοι (ἰοἰσίοβ οί ῦτέθ, ἃ. 1. ἄον {Ππνουβίδμά 
ἀ65 Κύθοπ, νύθίοθον ἄθὰ ἀὰ5 Ἀδίῃ561 ἀον Θρθϊηχ 1μὔϑϑη- 
ἄθῃ ἃ15 Ῥυεὶβ αἴ υγΠνν ἀθ5 Τμᾶ1ο5 ππά αἴ Καὶ δπ! σεννῦτ 6 
αὐυδροβοίχί μαίίς (ἶγ. Ῥμοῖπ, 47 ἢ. Αρο!οάον. ΠΙ, ὅ, 
8 ἃ. 8ἃ.}. γογοϊηίβ αἷ5 Θαἰίθῃ ϑόομη ἀπά ΔΙαίζίου . 416 

γον Οεἰβέεβ οι όσαπο πίοι οἰπβᾶῃθη.. νυθίομα Ὑ θυ ἰπάπμηρ, 
δὶθ ΘἰπρΊη θη. 16 νγογία δἰπα εἶπα Ῥαγθῃΐμοβο, π᾿ νγο]- 
Ποὺ τπὰπ γερ ὀγρἄηζθῃ Καηπ, 5. Ζζὰ ἀρ. 847: δυνάγξεξ 
(ξεν. σύναγε οἂ. ὅυν ἀγαγεὺ ἀονίβοι [ἂν ὄυνῆγ, νου. 
Ομοορὶι. 73 ἐσᾶγον, Ῥτομι. 558 ἄγαγες (ἀπά. ἤγαγε5), 
Ῥεῖ5. δῦ29 ἄγαγον, νἱε!!οϊομύ δυοῖν Υ. ὅ42 ἄγαγεν, 
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740 καχῶν δ᾽ » ὥσπερ ϑάλασσα, κῦμ' ἄγει, ἄντ. γ΄. 
τὸ μὲν πιτνόν᾽ ἄλλο δ᾽ ἀείρει 168 

Φ 

842 ἄρχε, 847 ἄγον (απά. ἄγον), 853 ἄϊον, ΟΒοθρῆ. 
182 ἄρας (αηά. αἴραξ υαπᾷ ἄρας). σδύναγε, νυϑῖομοβ 
δΠ 5ἰοῦ διοῦ υἱοί ἰδ. νυᾶγθ αἴθ δυσιηθπέϊοβα ΕΌΥΠῚς 
νεῖ ἔπιγ, Βακοῆ. δ069 ἔ σύναγεν, Αἴδοῦ, Ομόοθρι. 961 
ἔ. ἄξεν, Ῥτοπι. 181 ἐρέϑεσε (Τατη. 5βέδίς ἠρέϑεισε), 
4925. εἰδσιδόμην, Ῥεῖα. 819 ὄφελε (5. ἀ485.), ϑορῃ. ΡΒ], 
682 ἔσιδον (μεν. ἐσίδον), Αἴὰβ 909 αἱμάχϑης (απᾷ. 
ἡμάχϑηςγ, 5. δίῃ. αγδαπι. 8. 160, 5. 992. Ῥίδβεθα 
Εογπὶ Πηάοί 5ἴοῖν δυοῇ ἴῃ ἰδηπιθίβοιθη ΤΥΠηδίθυῃ, Ζ, Β, 
Αρ. 1892 ὁλέσϑη, Ῥτγομι. 945 ἀλγύνϑην (ἀπᾶ. ἠλγύν- 
ϑὴην, τὰ ϑορι, ἀπέ. 402, ἀϊθ γοιχθάβ Ζζὰ ϑορῇ. Αἰδϑ 
Ρ. ΣΙ, υμπά ἴῃ ἐγοομϊδοθθη ᾿Τ οἰγαπιθίευπ.. νὰ Ασ. 1646 
ὕπαρχε. ϑίαίί φρενώλεις αὶ Μεᾶ. φρενώλης ἄοοι 
τύ ἀγα ον ρ βομυ Θθθ μοι δὶ οὐδ δεῖ5. ἴϊθθεν ἄβπῃ τὸ 
ἀεγ ϑίγοριβ πιομέ θεοπάϊσέθη ϑβίπη 5. σὰ Υ, 727. 

Υ. 740 ἱπάοπι Τιαἴοβ -- βίοι βεϊθβύ Ὑδγάθυθθπ εὐ- 
χουρίε, --- γοη ἴθερεῖϊη ἈΡΘΓ. υυῖθ οἷη Νῖθου (50 ουοῖϑβ 
τ] οἷ δίθου 150). δἷπα ΕἸ] αἰῃ μου οἰ. 6θ 6 ἄθπ 
Ζυβαπηθπῆδϑηρ 5. Ζὰ Υ. 727 υπά 733. ὕδεγ ἀϊδ γεῖ- 
δἰεἰοδαπρ ΗΙΚ. 486 κακῶν δὲ πλῆϑος, ποταμὸς ὡς, 
ἐπέρχεται, ϑορῃ. Ττδοῆ. 117 ἢ τὸ δ᾽ αὔξει βιθτου 
πολύπονον, ὥσπερ πέλαγος Κρήσιον, Ἑύυν. Ογεβέ, ἡ 
343 ἴ, δεινῶν πόνων, ὡς πόντου, λάβροις ὀλεϑρέ- 
οἱόιν ἐν πύμασε, δυο σὰ Ῥτοιι. 748, ὕβρει ὥσπερ 
ϑάλασσα, ντοϊὰν πιᾶι ὥσπερ ϑάλασόαν ἐγυγαγίο ᾿ᾶτίο, 
οὔεῆ ζὰ Υ. 259. 

Υ. 711 τὸ μὲν πιτνοὸν ἀϊε εἶπε ζζυπι ΤΊ μ61}} 8]5 
δεβυηκοηθ., 510} νΥ] 6 σοϊοσέ μΒαροηάθ ὑπά γογθογρο- 
δϑηρθηθ. Ἐπ δἱἰπά ἀΐβ ϑοθϊοκβαῖὶα ἄθ5 1,8105,), 465 ΟἹαΙ- 
Ρὰ5 ἀπὰ ἀθγ ϑδίαάῦ, ἅϊ8 ἀσγοι ἀϊθ ϑρῃίηχ ἀπά ἄυγοῖ 
αἷς Ῥεβύ {π|{9. Ζὰ νοϊβίθβῃθῃ. ἴσεθουν πιτνὸν ὙῸΠ ἀδΓ 

ΕἸσῈἢ σνὰγρὶ. ἂρ. 864. Ἐεὶ ἄλλο δ᾽ ἀείρει (πᾶπ!ϊοιι 
ὁ “αϊος.) ἃπάοτε βίον. ἀ16 ΟὉοπρίσυσέῖοπ,, νοῦ]. Ὗ, 797 
ἔ.. Αρ. 1144 ἢ, 1500 ἢ, ὍΒοερι. 88 ἔ., Ευτ, Μεά. 
1316, δίδει. ασδῖιπι. 8. 681, 4, Επένναβ Ἀμμ] οῖθ5 ἤπν 
ἀδέ βἴθοὴ δυοὴ θεῖ τὲ καὶ, δ. σὰ Ευπῃ, 470, 
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τρίχαλον, ὃ καὶ περὶ πρύ- 
εναν πόλεως καχλάξει. 
μεταξὺ δ᾽ ἀλκὰ δι᾽ ὀλίγου 

745 τείνει πύργος ἐν εὔρει, 
δέδοικα δὲ σὺν βασιλεῦσι 70 
μὴ πόλις δαμασϑῃ" 

Ὑ. 742 νεγρὶ. Ὗ. 1771 ἔ. τρίχαλον εἰπε ἀγοϊκίδυῖρο, 
ἀγεϊβρα!εῖρο, δ5 ἰδυίοι ἀγοϊίδομοη ὙΥ̓ορθα Ὀοδύθθπάθ, 
8150 οἷπθ βϑῦγ. δ᾿ 8 ἀπά μεξᾶρε ΕἼυτ, νγὰ5 τριπυμία, 
5. Ζὰ Ῥτοπι. 1017. παὲὶ 5πἰθιί δἰ Πρ 5. ἢ, νυῖθ οὔθ ε νυ θίοῃθ 
πΐοῆς Ὁ]05 ὑπ ἄἀα5 Οὀβομίθο ἃ65 1,105, 5οπάθγπη δυοὴ 

ἀπῇ ἀ16 Αυϊπεπβοῖία ἀον δίδάξ Ὑγοσὲ: 5. 685 ΥΥ οὐἐγθρβίθυ 
ἀπίογ : καί. Απ ἀπάργθη 5616 η Καπη κας πδοὶ Β ο]δίινιβ 
ἄυγο Ἔ6θ6π, ρεγδᾶβθ, οὐδὲ ἀυγο πα Υ7) ὨΌΥ πὶ ΘΓ 
(ουπιφμε) ἀθογβθίζί ννογάθῃ ; Ἰθαοοῖ ρδίβύ δοἢ ὐοΓ αἶα 
Βεἀθαίαπρ Δ 0 ἢ9 ὙΥ16 8 ὌΠΒΘΓΟΥ ϑ06}16. ὙΘΓΡΙ. Ῥτοπι. 
1066 ὃ τι καὶ πείσεις, Αρ, 826 ὅτῳ δὲ καὶ δεῖ φαρ- 
μάκων παιωνίων ; 1493 ὅποι δὲ καὶ προβαίνων, 
ΟΒΟΘρΡΙ. 559 Ἃ καὶ Δοξίαξ ἐφήμισεν, οΌθη Υ. 714 
ὁπόόσαν ἂν καὶ φϑιμένοιξ κατέχειν » ΙΔ οομῦ δυοῇ 
ἩΙΚ. 285 ἣν ὡς μάλιστα καὶ φάτις πολλὴ γμιρατεῖ, 
ϑοριι. ῬΒΠ. 297 φώς, ὃ καὶ δώδει ΓΝ ἀεὶ, 'Ττδοῆι 
915 δὅόῳ πὲρ καὶ φρονεῖν οἷδεν μόνη, Αἷα5 917 
ϑότις "αὶ φίλος, ΕἸ. 1301 ὧδ᾽ ὅπως καὶ δοὶ φίλον, 
οἸὰ. 1536 ἢν ταῦϑ᾽ ὅπωόπερ καὶ σὺ φη δ, Κοϊ. 17 
αὐτοῦ μέν" οὗπερ καάφάνηξ ; 188 ὃ τί καὶ πόλιξ 
τέτροφεν ἄφιλον, 1699 ὁπύτε γὲ καὶ τὸν ἐν χεροῖν 
κατεῖχον, Ῥιιαϊάγ, Βυιομδί, ΥΠΙ, 9 ᾧ (βροτῷ) παὶ 
Ζεὺς ἐφορμήόσοϊ πακὰ, Ηδυππδπη᾿ 5 ὙΊΡΕΥ Ρ- ὅ25, δίαίῃ, 
στα. 8. 620, 2. περὶ πρύμναν πόλεως ὅτι ἀαβ 
Ἡϊπίογ ἢ 61} ἄοΥ Θίαᾶι, ἃ, 1. ἃπὰ αἴθ Αὐυϊδαπβοιίδ ἀθυβο θην 
να ΗΚ. 838, 5. ονεπ ζὰ Υ, ῶ. πρύμνα ἰ5ὲ πιομῦ Ὀἱοσ 
Ὧα5 ΗϊπίοΥΠ81]. βοπάθγῃ ἀθογμαυρύ ἀὰ5 δυϊΞςοεβίθ Επάο, 
ἀογΓ Ἀδπά, ἄδει Βονά, ΜΝΪΘ ἵπᾶὰπ ἂὰ5 πρυμγὸς ογβιθῦ 9 
80 Διο ἢ Υ. 781 ἴπ πρύπρύμνα. 

Υ. 1744 {ΠῚ ἀαχννίβομοπ { συν ϊδοβοη ον ΤΠΠ}6 1158. 
υπὰ ἀον ϑίαἀ() ΔῈ χἰθνθ 815. ϑομυΐ ἀυτοῦ ΨΥ θη σ 68 
(ἀυγοῖ οἰπθη Κἰοῖποη ἤδαμπι ) δἷον εἷπ ἀϊα Μίαπο δῇ 
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τέλειαι γὰρ παλαιφάτων ᾿Δραὶ στρ. δ΄. 
βαρεῖαι καταλλαγαὶ, τὰ δ᾽ ὀλοὰ 

700 τελλόμεν᾽ οὐ παρέρχεται, 

Βτεϊίθ. υὑπᾶ ἰοἢ ἔὔγομέβ, ἀδίβ τέ ἄθὰ Κῦαπίσεπ (ἀ6πὶ 
Ἐπέβοκιθ5 ἀπά Ῥοϊγπεῖκο5.) ἀἷθ ϑίαδδέ θεζνυαπρεπ νγεγᾶθ. 
ἐλ» ἰδί Ῥγδαϊοατᾶ ΒΗΠ]ομ6 ἈρΡροβιίίίοη., 5. Ζὰ Ῥγοιη. 36, 
δι᾽ ὀλίγου τείνει ε5ἷθ Ζιοιί βίο ἀπτοῖ οἰποη ΚΙοίποη 
ἘἈδυπὶ Βΐη. ϑοπβύ πεῖδέ δὲ ὀλίγου ἴπ εἴποπι Κἰρίηθη 
Ζ νυ] μοηγδαπι ; ἴῃ ἀ6Γ ΝΝᾶβο, ὙΕΓΡῚ. Ἐπὰν. ῬΒοῖη. 1104 
ἴ. ὡς τῷ νοσοῦντι τειχέων εἴη δορὸς ἀλρη δι᾿ ὁλί- 
7γου, ἘΠνακυα. 5. 9] ἐκ δὲ τῶν πύργων, ὄντων δι᾽ 
ὀλίγου καὶ ἄγωϑεν στεγαγῶν, τὴν φυλακὴν ἐποι- 
οὗντο, Ἷ. 86 ἐς τὴν δ ἤν, ταὶ ταύτην δι᾿ ὀλίγου, 
παὶ ἐς ὀλίγον πατ᾽ αὐτὸ το στρατόπεδον τὸ ἑαυτῶν, 
ΔΌΟΝ πϑοῖ ΚυγΖου Ζν βομοπζοὶς ἀ85. 6, 11 εἶ --- δε 
ὀλίγου ἀπέλδοιμεν, τὑπᾶ 815 ἜΕΣΊΚΙ ΣΆ Β ΚυγΖ, ἄδ85. 
4, 98 δε᾽ ὀλίγου μὲν ἡ παραίνεσις γίγνεται. ἴεῬεΓ 
τείνειν ἴπ ἱπίγαπδινεσ Βεοαίαπρ γεγρ]. ΗΙΚ. 87. ἢ, 
δαυλοὶ γὰρ πραπίδων δάόσκιοέ τὲ τείνουσιν πόροι, 
Ῥεοῖβ. 64 ἡμερόλεγδον τείνοντα χρόνον τρομέοντατ, 
Ἐπιτ. Βακοι. 934 ποὐχ ἑξῆς πέπλων ὀτολίδες ὑπὸ 
ὀφυροῖσι τείνουσιν δέϑεν ; ὅποι Οομπιροβῖέα ἄδγοη ἢη-- 
ἄδθῃ β'οῖ 5ο σϑῦγδπομί, Ζ. Β, διατείνειν, ἐκτείνειν, πα- 
ρατείνειν ᾳ. ἃ... Διο ἢ Ὑ] ΘΠ 6] οἱ Αρ. 1081 προτείνει 
χεὶρ (χεῖρ᾽) ἐπ χειρὸς ὀρεγομένα, 488 ὩΣ πον 
γουΖιρΊ ἢ ἴῃ τείνειν εἴς τινα, τείνειν ἄγαν (Ζα ϑορΡΆ. 
Δπί. 707}, τείνειν μαπρὰν (πὰ Αρ. 894) α. ἃ. ἐν 
εὔρει ἃ Βτοϊίθ, υγὰβ αἰ Βιεϊίε βϑίγηε, 5. Ζζὰ ΟΒοθρῆ, 
480. Ὄϊεβε γγοτγίβ εἰπά πιϊξ δι᾽ ὀλίγου χὰ ψογθίπάβη. 
ὕερθεν ἄϊθ βδομο υϑγρ]. ΗΙΚ. 925 πύργων βαϑείᾳ μη- 
χανῃ, Ησπι. Πα. 12, 4 ἔ, τεῖχος ὕπερϑεν εὐρὺ α. ἃ. 
δὲ πδοὴ δέδοηγα [ρὲ 8π, 5. ζὺ Ῥτγοπι, 644. 

Ν. 748 ΠῚ αἷς Τιἀηρείνογκαηδεοίεβ (ἄδπ δ]έθπ., ἄθπι 
Τιαῖοβ σασοθθποη ΟΥ̓ Κοίβργαθ}} πβποἢ το! Ζιθμθπάθπ 
ΑΥ̓Θἢ δἰπά βοῆννεσθ Ὑθυβῃπαησοη, ἄθῖὶ Ὑογαθγ Ι΄ σΠ6Π 
ἈΡΘΥ. ὍΘΙ 685 δυζπίοϊσί (θη 65 ἀδ ἰϑΌ}) οπίκοιηπηξ 
πἰοδέ, βοπάθυπ ἅθου Βογὰ (οἄδθυ νὸπ Θσταπα 805) Αθννογ-- 
υαησ ἐγτᾶσέ (ογαυϊάςί, εοχίοιαθέ.) οὐ πάθυιβομοῦ ΝΙΆΠΠΟΥ 
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σρύπρυμνα δ᾽ ἐχβολὰν φέρεν 778 
ἀνδρῶν͵ ἀλφηστᾶν 
ὄλβος ἄγαν παχυνῦείς " 

Ὄθογδυβ ΔΠρΟΒΟΠνν ]Θ πού (αυΐροϊδυϊίεγ ) ὅϑθαροπ, ἃ. 1. 
ἄδπη ἀΐθ Ἀδομορσδίθηποπ βἰπά βοῆνυοῦ Ζὰ γουβόῦμπθη, πὰ 
Ὑγεγάθη Οἀδ ΠΟΥ 8 πο 51 ΟΠ Υ]10} ἄθη δἰΐθη Οὐδ κΚοίβρυαος 
ψο]]Ζίοῆθη.. ἀἄδὰ Ὑογάουθθη 8061. Ὑγθηπ 65 Ῥαονογβίθῃϊ, 
Κὄπποπ βϑιυδύ Κίθσρα ὑπᾷ ποοῖ 50 φ᾽ οΠἸοῖθ ΜΙ ηβοθη 
πῖομύ οπέίσϑῃθη., βοπάθιῃ Ὀὐΐροι ἴῃγ ΟἸοΚ οἷπ. ννῖθ ἀ85 
ΟΙαϊρὰ Βεῖβρίϑὶ θθνυίθθοη ἢδύ, νυθῖβ 8} δυο} Ἰοίχί, ννὸ 
ΟΥαΘΓΡοπ Ῥονογβίθμί, Γὰγ 618 Κῦηϊρο ὑπ ἀἰθ 5ιίααί 
ἸΝΔΟΒΙΠ 6 Ζὰ ὙΠ ΥΤΈΤΝ ἰδέ, τέλειαι, Οδῇί, τέλειοι, 
ἜὈΘηἴα}}5 σαί, νουρ]. Αρ. 1407. Επππι. 882. Αὐοὴ ἱπὶ 
Ἰγ]6 ἃ. 5011 τέλειοι ἄρον τέλειαξ οἄδϑὺ τέλειξ, πδοῖ ΥΥ οἱ-- 
561 Ἰεάοοι τέλεια υαὐὰ αὐ ἅθεν ἃ βίθδῃεπ, πταλαιφάτων 
Με4, (ΥΥ εἰρε!), Οχῆ. υπὰ ΑΙ4,. νγὰβ γοὴ τέλειαι αὐ δη-- 
δἷδ ἰδ, ὅν. παλαίφατοι, νγοάυγοι [Ὁ] σοπάον σ΄μη 
δπίβέθῃς : ἀΐθ 815 νο!χζίοῆθπάθ ἰδησδίρορυίθθθποη ϑέγαῖ- 
δοιπποπ. ὍὌϊδ ἄσοπ οὐθυ Εὐγίππγθη νυᾶγθη πᾶι!] 10} Αἰ, 
ὍΠπΠ4 σοῃογίθαη χὰ ἄθπη ἀϊίουπ (ἀδύξουροβοῃθοίο. 3. σὰ 
Ἐλπὰπι. 60, 69. 8589. Αδμηϊ οι ϑορι. Κοὶ. 1381 η) παὰ- 
λαίφατος υνῆη: {Π60ε6γ ἀϊ6 γεγθίπάυσηρ ξέλειαι παλαΐί-- 
φατοῖ ἄσδῃ Βοιηδιμθη ψο]]Ζθῃθηθ ἰδηρού Τὰ γοηἄθ 5. Ζὰ 
Ῥιοιῃ. 874. εν ὈΙρμίμοπρ οὐ νΟΥ ἃ νυνᾶγθ ἄδῃη ΚυγΖ, 
8. Ζα Υ, 1ὅ8. ῥβαρδῖαι Ἠαταλλαγαὶ 5οἴννοσ νοιβῦῃ- 
πυησθη. ἀ. 1. βοῦν σὰ ψογβόμπθη. ἢ)6ὲ5 Αθπβίγαοϊαπι 
Βίαϊι 465 Οοποιοίϊ. ὕσθρου αἴθ ϑὅδοιθ γϑγρὶ. απ. 384 
δυσπαρήγοροι βροτοῖς, 918 δυσαρέστουξ α. ἃ. τὰ 
ὀλοὰ ἰοὺ Ἀσουδδίγιιβ, νοῦ παρέρχεται Δοπᾷπρὶο,, νογρ]. 
παν, ΑΙΚ. 698 παρελθὼν τὴν πεπρωμένην τύχην, α. ἃ. 
πρόπρυμνα 5ἰεἰνῦ Δάγοιυ 18} 150}. νυῖθ οὔθ ἀϊθ ΝΝουίτα ἀοὺ 
Δαϊεοίνα. 5. ἀδρ Θ'δομγοσι βίου. ἀπίρυ : ΝΝϑαίγαπι. ὑπὰ ἰδ 
τοὶ ἐμβολῶν δὰ νουθϊπάθη; ἅρου αἰ Ὑευθὶπάϊπρ οἰποβ 
Αἀνουθι! ποῦ οἴηθῃ υθδίαπίϊγαιη 5. Ζὰ Ὅποορη. 880 
τη ἀδ5 Θ'ΔΟμγορ βίον ππίου : ἀάνογθίιη. ἴσθθον ἀἷο Β6- 
ἀσαυίαῃρ γο πρόπρυμνα 5. Ζὰ Ὗ. 742 πὰ χὰ. 7]. 

᾽  ο]οἱ οἰ ἰδέ Δ ἢ πρόπρυμνα δ᾽ ἐγιβολᾶν πα 5οιτοῖθθη, 
ἃ. 1, προπρύμνουξ ἐκβολὰς νοτθοτάϊσε ( ἀθοχθοτγάϊος ) 
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εἰν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐθαύμασαν ἀντ. δ΄. 
100 ϑεοὶ, καὶ ξυνέστιοι δὲ πόλεως, 

πολύβοτός τ᾽ αἰὼν βροτῶν, 180 

Αδννογίσηρεθη., 8. Ζὰ ΗΚ, 104, Ζυπιδὶ ἄδ ἱπὶ δε. (ΟΥ̓ εἰ- 
661) υὐϑρυὔηρ!οἢ ἐκβολῶν 5ἰαπᾶ,, υυβῖομθβ ἴῃ ἐμβολὲν 
νογᾷπαογε νεογάδη ἰδέ. [0.85 Β|4 ἰδέ γοπ ἄβθῃ ϑ'ϑθίδγογῃ 
ΠΟΓΡΘΠΟμη6η, 16 βἰοῖ ρϑηδίῃϊσεῦ βεῆεπ, ἀϊ6 Ἰμδάμπηρ, 
ΟὝΘΥ νγαπὶ ρβίθηβ εἰπθη ἜΠ61] ἄἀθγ Τιδάπησ, ἅθει Βογὰᾷ Ζζὰ 
υυδυθη, 5. Ζὰ ἀρ. 982, {060 6Γ «ἐκβολὴ γεγο]. Ἰδεπιοβίῃ. 
δεδεη Πεοκγαί, ρ. 699, ὁ πλὴν ἐκβολῆς, ἣν ἂν οἱ 
σύμπλοι ψηφίσώμενοι ἈΟΙΡ. ἐκβάλλωνται. ; ϑερίυδρ. 
ΦρπδΝ ἱ... 5. ἄνες ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τῶν δπευῶν 
τῶν ἐν τῷ πλοίῳ εἰς τὴν ϑαλασόαν τοῦ κουφισϑῆ- 
γαι ἐπ᾽ αὐτῶν, ἈΡοβίβ β6βοῖ. φῇ. 18 ὀφοδρῶϑ ὃὲ 
χειμαξομένων ἡμῶν, τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο. 
Αὐοὰ υυϊγὰ 5. Αὐἱβίοίεὶ, ΝΙΊΚοια, ΠῚ δηροίδγε: τοτοῦ- 
τὸν δέ τοὶ συμβαίνει "αὶ περὶ τὰς ἐν τοῖς χειμῶσιν 
ἐκβολάς. Βιίαιί ἀλφηστῶν παθε ἰοῖ δὺ5 Μεά. ἀλφη- 
στῶν δυΐσοποιμηθη, νγοσϑαΐ δ} αἷα6 Τμοβασέ Ἀπάθυον 
Ὀτκυπάοη ἀλφηστάων Ὠϊπνγεῖδεί, ἄχαν οὔπα ἅδ6 Νε- 
Βεπθεδουξυαηρ., 5. Ζὰ ἔπη. 9384, ὕερεν παχυνϑ εὶς 5. 
ΒΙοαοΙὰ χὰ ἃ, δέ, ; δυο Ῥιπάαγ, Ῥγίμ. 4, 967 πλοῦ- 
τον πιαίνων. 

Υ. 784 5. ὅθεν. γερ πδοῖι εἰποπὶ πϊξ γοὶρ Ὀεγεὶέβ 
οἰπρδ!οἰἐθέεη ϑαΐζε σὰ Ῥύοπι. 189, τοσόνδ᾽, ΒοΡ. τό- 
ὅον, ννὰβ δυϊζαποηθη νγᾶγθ, ὑγθπη Υ. 748 παλαίφατος 
ἀϊο δοπία 1ιοβασὸ βουῃ 501|6. ἐϑαύμασαν 5ομᾶίζίθη, 
δυβΖοϊοηπηθέθη,, νήὰβ Υ. 751 τίον ; 5. Ζζὰ Υ. 688. 

Ὑ. 788 θοῦ δύοῆ ἀϊς Ἠδογάνεσθυπάθποη (ΔΠέθ6- 
Ὑυ ἢ Π6 Ὁ) ἀογ ϑίδαι. ξυνέστιοι πόλεωξ ἄϊδ τπϊῦ ὑπ ἴθγ 
Ἠδεγάθ, ἴῃγα ὙΥοππύπρθη., Θθθηΐα}}5 ἴπ ὙΠοθὰϊ Βαθϑη. 
Ὦεν Ὑογβεπίβργδομυύηρ ὑγεσαὲπ πᾶῦ6 ἴθ δὲ πᾶοὴ ξυνέ- 
ὅτιοι εἰπρεβείχέ. ἀποὶϊ νγεῖβοὲ 16 Ἰμεβασῦ ἀθ5 Οχῖ, υπᾶ 
ΑἸά. ϑεοὲ δὲ καὶ «ἀαταυ πἴη. ἴθοθεν καὶ --- δὲ 5. Ζὰ 
ἩΙΚ. 186 υπὰ Ρίομι. 974. 

Υ. 7ὅ6 υμᾷ ἀα58 νἱοϊννοϊ αἶσα (δυπρερτγοϊίεία Το π- 
εἰέχα Ββαδοπάθ, ννεϊτμΐη υυομποπάθ) Θθβοι!θοῃύ ἀοΥ ϑίοτι- 
Ἰοβεπ, αἰὼν (ἀεβοιθομέ, δ, Ζζὰ Υ, 724. : 
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ὅσον τότ᾽ Οἰδίπουν τίον, 
ἀναρπαξάνδραν 
κῆρ᾽ ἀφελόντα χώρας; 

100 ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφρων ότρ. ἐ. 
ἐγένετο μέλεος ἀϑλίων 18ὅ 
γάμων, ἐπ᾿ ἄλγει δυδσφορῶν 
μαινομένᾳ κραδίᾳ 

Υ. 757 5. ὅθεν τότε γοῦ ἄεπι Ῥαγέϊοϊρίαπι σὰ ΟΠοθρὶι. 
484. Τη τίον ἴδθι!ὁ ἀα5 Αὐυρπιθπύιπι, νυν [ον ἴῃ ἀθῃ 
Οπογροβᾶηρθη, 

Υ. 758 ἀναρπαξάνδραν ἀϊομίοτϊδοι ἔτ ἄναρ- 
πάξανδρον, 5. Μίαίει. αγαιηπι. 8. 116. Αμππι. ἀπὰ ἀδβ 
ΘΔΟΙ ΓΟ ἰδέθυ ἀπίου : Εἰ διϊ πίη, ἀπ ἀογ ἀτγοιέδομθῃ Ζυ- 
ΒΒ ΘΗΒΘύΖι Πρ: ἰδ Κοὶπ Απβίοίβ χὰ ΠΘΙΠΊΘΠ » γογρ]. Υ. 
8544 ἀπκριτόφυρτος, ΗΙΚ. 672 εὐκοινόμητις, ἔπη. 3587 
δυδοδοπαίπαλα α. ἃ.., νγο}}} Δῦεγ Ὗ. 88 δὲ πεδιοπλό- 
κτυπος. Ἐπ ἰδ ἀἴ6 ϑρμῖπχ σὰ νϑγβίρῃθη, 

Ὑ. 789 πῆρα, 5. πὰ Υ. 799, χώρας, ταβ. τηΐέ 
πῆρα νεγϑυπάθῃ νγεγάθπ Κἂππ, υἱγὰ βεῖποῦ 5! πρὶ 
ΣΝ θοββοῦ γοὰ ἐφελόντα Δρμᾶπρὶρ σοιηδομύ: 5. ἅθϑῦ 
ἀφαιρεῖν τί τινος σὰ ϑορι, ΡἈΠ. 985, Μαΐί, Ογδιῃπι, 
8. 418. Αππι. 

Υ. 760 ΠἧὺῸὉ αἷς δ08} ροϊδέοσσθδυπά σϑυγογάθῃ ὙΥᾺΡ 
ὍΟΥ δυπη6 ΗΪΠΒΙ Ομ ΠΙΟἢ ΘΓ ππβοϊσοπ Ἠδοὶγαῦ. υὙο!θγδοιέθ 
Ῥεἰπὶ Θ᾽ οθπηογ ἃθο! σοδύϊμηπις ἀυτοῖ βϑὶη ᾿θ᾽ ἀθμβ μα ΟΠ 68 
ἨδῦΖ ἀορρεοίϑοιϊρα (θεϊ46 ϑθῆθη οἄθγ Αυροηβίθγπθ θ6- 
ἐγοῖϊοπάθ.) {606 ΕΓ πιϊέ ναίἰογπηγάογβομον Ηδπά. υὑπᾷ 
ἰγγίθ ὑππθϑῦ (5.6 γαγίγϊἜ θοα. ππ ΒΟΥ ΓΓ6 ἢ} 7) ἱπάδπι ἀΪ0 
ΒΘ οβου Κἰ πα! ]οἤθη ( ἀϊ6 κίᾶγκουθ ΚΙιπάθβδ θθα θοννυοιβθπάθῃ 

Ὑδομίον) δοῖῃθ Αὑρθὴ γύήᾶγθπ, θ΄6 Επθ ἄθβ ΟἸάἀϊρυβ 
τηϊέ βϑίπου ΜΙ οΥ φυϑομοϊηέ, ἀὰ δἰ τηϑῖῦ οἶσοπο ϑοδυϊὰ 

ἀο5 Οἰάϊρυβ ννὰῦ ὑπ ποῦ Βεείαηᾷ,, δἰς ἀ85 Ηδυρίτηοιν 
ἄον ΒΙοπάυσπρ. υπᾷ 50 διῖιοὴ Υ. 785 {2 νυδῃγβομθιπ]ἰοὶ 
Ὑγ6 1} ἀον Ὑαίουπιοσᾷ βοθοη Ἰᾶηροί νοὶ] δοῦν ἀπὰ νοπὶ 

1μαἷῖο5 νογαϊοπὸ νυογάθη νγαῦ. 80 ἀαΐβ Οἰαρὺθ Πὰν 88 
ΜΟΙ Ζίθ μος ἀοὺ ΟΠ ο Κα] 5 δ πη δἱοῦ Ὀοἰγδομίθίθ. 

ἘΠ ὈΙοπάοίρ δῖοι δΌῸΥν ἀτὰ ἀθιη ΑΠΌΙΟΚα βοῖπουῦ ἴῃ ΒΙαΐ- 
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δίδυμάκεα κάκ' ἐτέλεσεν 
τ0ῦ πατροφόνῳ χερὶ, τῶν : 

κρεισδοτέκνων δ᾽ ὀμμάτων ἐπλάγχϑη. 790 

βομιδπᾶθ εγζθιρίοη Κίπἀον σὰ οπέσοϊθη., 8. Β0ΡἘ. Οἰά, 
1318 8, Ἐπτ, Ῥμοΐπ, 89 Πἶ, ἀρτίφρων δεβαπὰ 81 
γρόβδο. 5. ΒΙοιιβοά χὰ ἃ. 5ι. μέλεος [ἂν ὁ μέλεος, 
νεγρ]. Ῥεῖβ. 982 δύστηνος, 3517 δείλαιος, 488 δυστή- 
γῶν, 108 τάλας, Ἀρ. 329 δυσδαίμονες, 1107 ταλαέ- 
γαξ, κ:ὰ ϑ0ρ}. Κοὶ. 1680, Μαί(ῃ. ἄτδπιπι. 8. 927ὅ. 
16 . ἬΤΕ ΒΝ ἀϑλίων γάμων Βᾶπρεπ τοῦ ἀρτίφρων 
80. 5. Νίας(ῃ. αστάπηῃ. 8. 339, 8. 846. ἄθῃπ πὺῦ ἴπ 
Βειιεῖ ἀεὺ Ηεῖγαί νυν ΟΥ̓ οὐἰκέάμνεθιῦτέ (φρενώλης}) 
ϑανίθβθη, 8. , 798 ἔ, δυσφορῶν μαινομένᾳ Ἠραδίᾳ 
ζὰν Εγίγασυπσ ὑπὰ Οεάυ]ὰ υπίδηϊρ σοιηδομς ἀυγοῖ 5εὶπ 
ΖῸΓ ΘΙ ἀθηβοθδ  ]οΠ Κοὶῦ ροβεϊπημηΐε5. ΠΡ ΘΕ ΠηΕ5 Ηεῦζ, 
5. Ζὰ ΗΙΚ. 499, ϑΚίαίε δίδυμα κακὰ, ντὰβ νγεᾶδυ ἀϊθ 
ΒΙεπάμπηρ ἀ6Γ Αὔὐροπ ΒἰπΙ προ Ὀοζαϊοηπθέ, ποῖ ἄθιη 
8ΒΓΒΈΓΟ ΡΒ Ι5Όμ θη γεγβ βηίβρυϊομέ, Βα θ6 ἰοὴ διδυμάκεα 
"καγοὶ δὰ βομγοῖθθη σοχαρσί, αὐγὴ, ἰδ ϑοβᾶτγζο, βομοῖπέ 
δοἢ τὐὔῖθ ἀἀ5 ἰαίεϊπίβοῃθ χροΐ ἀἰθ ϑὅθοηε. ἄθῃ ἀυρθη- 
βίθσῃ Ζὰ Ὀδἀθυΐοηῃ, πᾶ αἰβοὸ πϊέ γλήγνη υπᾶ κορη φἰεῖοι- 
Ῥεάεουξεπᾷ Ζὰ βευπ, ΟὉ ἴομ ο᾽εϊοι ἀΐθβθη αθγδθοι ἄυχοι 
Βεῖβριθὶθ πού δου νυθῖβεη Καπη. ΘοοΒ νυγὰ δὺ5 ΑἸΠΔΠΟῸΚ 
ἀκμὴ ὀμμάτων. δηροἰθμτί, γγὰ5 Ὑϑυρ ἢ 6 π νγογάθη Κἂπην 
ἀκ ἀγω) υπά ἀκμὴ οἶπῈ8 ϑἰδιηπιοβ 5ἰπᾷ, ερυῖσθηβ 
Κομπίβ διδυμάκεα κακαὶ ἷπ δίδυμα πακὰ ἄεγ Αθἢπ- 
ΠΟ Κοὶς ἄθν ΝΝΔΟΒ ΔΎ θ6 πα ἀπᾶ ἀ65 ππρεκαππίδη ΥὙΥ̓ ουΐεβ 
γύασοη ἰϑϊοϊί ἀθδογρθοῃ. Ἐπ ννὰβ Ἀεβη 65 πάρ 51:0 ἢ 
πἀπίοῃ Ὗ. 890 ἴῃ διδυμανόρεα (δίδυμ᾽ ἀνόρεα, διδυ- 
μάνορα) κακά. --- ἐτέλεσεν Νίεά., ἐτέλεσε σοντδμπ- 
ἴοι. πατροφόνῳ χερὴ τοῖξ ἀ6ΓΥ Ἠβεδ' αἴθ Ῥογοὶέβ εἶπθπ 
Ὑαίοτιποταά ψο]!θυδοῆῦ Βαϊέθ. τῶν Ἠρειόσοτέρνων ΟΙεά. 
Ῥεῖ γεῖρειὶ τῶν κρείσσωτέκνων .. πα: τῶν κρείδόω 
τέκνων υπά τῶν Ἠρειόόδσόνων τέκνων) ὀμμάτων βἰπά 

δ βοιαίς Οὐδηϊίνα οὔπα Ῥαγίοἱρίαπη 465 ΗἩδΙ ἔΞνοΓΡῚ , 8, 
Ζα Υ. 512. πρεισδοτέκνων δὲ δυΐζυϊδει ἀστοῖ Ἐρεῖό- 
δόγων τέκνων, 5. Ἀδμπ ομο5 σὰ Αραμ. 577. 16 ΤδοΒ- 
(οΓ ἀε5 ΟΙάϊρυβ., ἀπέροπα ππά [δίῆοπο, νγογάθη αἷθ θ65- 
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φ Ἡς ΤΥ. “ ἜΡΙΝ ε 
τέχψοῖς δ᾽ ἀπ᾿ ἀραιᾶς ἄντ. ἐ. 
ἐφῆκεν ἐπικότους τροφᾶς, 
αἱ αἱ, πικρογλώσσους ἀρὰς, 

ΒΕΙΠ ΚΊπαΟΥ σοπδππί, νγϑὶ] δῖα ἰθγθη ὈΠΠάθπ, ἴῃ ἀοτ Ὑ τς 
Ῥδππαπρ ἀπιμου τοπάθπ Ὑαίου πίοι νου] ]θίβθη., 8. 468 
ΘΟΡΒΟΚΙ 65 Οἰάϊρυδ. 80} Κοϊοποβ. δὲ τοὶμύ ἃπ. 5. Ζᾳ 
Ῥιοιι. 644. γον ὀμμάτων 5ιἰθμί σονυγμπ! οι. ποοὶ ἐπ᾽, 
ὙΥΔ5 ΔΌΘΥ σαροπ 45 ὙεΥρβιμαῖ» ἰδύ, ἀπ δὺ5. ἄθτῃ [0] 6η- 
ἄθῃ δϑυθα ΒΙΘΥ ΘΙ γουβούζέ Ὑγογἄθη ΖῈ 560 βομοϊπέ. 
Νὰ ἴπὴ Βορ. α ἔθμ! 85. ὀμμάτων ; γΘΡΕΊ. ϑόρῃ. ΚΟ]. 
146 ἴ, οὐ γὼρ ἂν ὧδ᾽ ἀλλοτρίοις ὄμμασιν δἷρπον, 
860 ψιλὸν ὄμμα, ἈΑπί, 988 ἶἔ ἥκομεν κοινὴν ὁδὸν 
δύ᾽ ἐξ ἑνὸς βλέποντε" τοῖς τυφλοῖόσι γὰρ αὕτη πέ- 
λευϑος ἔμ προηγητοῦ πέλει α. ἃ. ἐπλάγχϑη, 5. ἅδεν 
αἴθ ϑδομθ ΘόρΒΟΚΙο5. Οἰάϊρυβ δα Κοϊοποβ. Εἶυτ, ῬΠοΙΐμ, 
1099. Αρο]!οάον, 1Π|, ὅ, 9 ἃ. ἃ. 

Υ. 707 Πἰ Κιπάοτπ (εἴποι ΤᾺ οΐ]6. βοῖποῦ ΚΊΠαοΥ, 
Βοΐποη ϑῦμποη πᾷμη! 0 }}} ΔΌΘΙΓ βαπαίθ ὑυσθρθη βΟμ νυ ΟΠ 6 
(δεουίϊηρου) Ῥῆδθρα δὲ Ζὶ ρυϊηπῖσθ. 8Δ0}} δοκ} Ιου] δπ- 
ἰοπάς ΕἸςΝο. τέρνοις ποῖ τῶν Ἀρεισδοτέκνων Ὀ6- 
ΖΘ οἢποί : οἴπθπι ἜΠ6116 ἀον Κιπάοσ, διαί αραΐας Βαθ6 
ἴοι ἀο5 Ὑειβπιαῖβοβ ὑπ ϑ΄΄πηορ νγοροη οἶπ΄ ἀραιᾶς, 
ἀπ τροφᾶς 5ἰαἰέ τροφοὺς φοβομτγίθροπ. ἐπ᾽ νγυτᾶθ 
ἀθΘΥΒ θη ἀπά ἂῃ ἄθη Ἀαπά σοβοίζί, βράξου ΔΌΘΥ νοῦ 
ὀμμάτων δὰ ἀπιθοιμίοι β΄ 6116 νυϊθάθυ οἰπροβοπο θη, ννοῖ} 
τη οἰαυθία., 65 σϑῃῦγ ἀοχίμϊπ, Ἐπὶ ἀγοκύ ἈΡῸΥ ἀϊθ 
ὙΘΥΘΗ]Δαϑαπρ 8118. 5. Μδςἢ. ασάπηη. 8. 873, 5. 1190 1, 
π5Ὲ Ζὰ ϑορῃ. Απί, 691. ἴπερεν ἀραϊὸθ 5. ϑ'ομποι τ᾿ Β 
ὙΥγίθγθαοι ἀπίου αἴθβθπὶ Υοσίθ. 16 ϑῦππθ 465 ΟἹαΪ- 
ῬῸΒ ὙνΥΘ ὙΥΘΠΙσΟ πὰ ἴπγοθη Ναΐου θοϑουσύ 815 561Π6 
ῬΟΟΝίου, ἰηάθιη 516 βϑῖὶπθ γευθαππαπμρ πού Ηϊηδογίθπ 

(ὅϑορῇ. Κοὶ. 427 1{., 1354 1{.}) ὑπὰ σὰν Ηλ] οι Πουαησ 
ἀογβ θη πἰομίβ θοϊίσισοη (ἀ45. Ν, 445 ἢ. 1365 1.; 
8. ἃ Αροϊ]οάοτ, ΠῚ. ὅ, 9. Τυσὶριάθ5 Ῥοῖπ. 635 1, 
8579 ἢ. Ἰὰ[5ὲ ἄθη ΟἸάϊρυβ βοίπθη δὔμποη Ππομθῃ πνθσθη 
δοῖποὺ ΕΠ Κουκουαησ., ννουΐῃ ἴππὶ Ὀιοάον, 51Κ. 4, 65 ππά 
αἷθ ὙδυΆσθοΥ ἀον Ὀοιάθη ΓΔ] βαῃΖοῖοθη πηβοῖον δύ οκοβ 
ζοΙσοη, Απάοχο ζὰγοη ἃπάογτα ὔγβδομπθη 8ῃ, 8. Αἰμοπαῖ. 
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110 καί ὅφε σιδαρονόμῳ 
διαχειρίᾳ ποτὲ λαχεῖν 1958 

ΧΙ, γ. 465 ἢ, ἄδη ὅ.|0]. σὰ ϑόρῆ. Κοὶ. 1375, πὸ 
βοὴ ΔῈ πβοῦα ϑδίθ! ] 6 ταὶ ἄοη γογίεη: τὰ δὲ παρα- 
πλήσια τῷ ἑποποιῷ παὶ Αἰϊόχύλοξ ἐν τοῖς Ἑπτὰ ἐπὲ 
Θήβαις Αὐοκοίομι ΒΘΠΟΙΠΙΏΘη ἰδέ. Ὅϊ6 πᾶδμουτα Απρδθθ 
ὙΔΥ 5ΙΟΠΘΥ ἴῃ ἄδθῃ ϑιύοϊκα ἀε5 ΑἸΒΟΊ 105. ἄθια ΟἸαϊρυ8, 
δηίμα]ίθη, ἔφηρεν (εἰπῖρα ἄφηπεν, γἹ ]] 1 ομ δυοῖ ἀστοὶ 
ἄἀδ5 ἂπὶ Ἀαπᾶὰβ βίβηθπᾶθ εὖὐπ΄ δπίβίδπαθη) Κῦππέβ 'ἰπ ἄδπὶ 
δΓΟΡΠΙβοῆθη ἴευβθ εἷἶπθ ποὺῦὴ φδεπϑιεῖα ἘΠΠίβρυθομαηρ 
ἥπάθῃ, σὑύθπη τπδπ ἀοτύ ἔγεντο εἰαί ἐγένετο βοῦγίθθθ, 
8. Νία((ῃ. ατδηη. 8. 998, 5. 442 χΖ. ἘΣ. οἶπα ἀαῖβ 
ἀϊθβε Αδπάδγυησ ἰθάοοι ποίηὶσ ἰδέ, ἐπικότους ἀρὰ, 

σοτρ]. Ῥίοπι. 604 ἐπικότοιόσε μήδεσι, ονεπ Υ, 706 
περιϑύμους κατάρας, ππίρῃ Ζὰ Υ. 786, υὑπᾶ ϑ'οινγοποῖκ 
φὰ ἃ. 5, 

Υ, Υ0 ἢ υπᾷ Ζνγαὰῦ ἀαίβ 5ῖ6 ἀυγοῖ οἰβοπβοιννῖπ- 
σοπάς Ὑεγβαπάϊαπσ (ἀυγοῦ Καιρῦ) εἰπδέ ου]οοβίθη 416 
Βεβιίζαπρεπ, αὶ ὑπᾶ ζυδῦ, α16 ΕἸσμβ πᾶμο δηρθ- 
Βοπηά, 5. ζῃ Υ. 810, Ῥτοπι. 483, ΑΙ]ΘηΆ}1|5 Κοππέα τα 
65 ἀυτοῦ δυοῖ ὑδογβοίζεη : ἄδηη υυῦγάθ 65 ἢοϊίβθῃς 

ἀαῖ5. δυο βἷθ ἄυσοι Καιιρῇ 'ἰπ ἄθη Βεβὶίζ ἀθβ Εσθριίοβ 
Κἄιμθῃ., νοῦ εὐ βεϊδδί ἄυγος αΐοτιιογὰ ἄδζσὰ σοϊαπρέ 
δ6γ. ἀιδηρονόμος πυἰπιπιξ τῆᾶπ ρανυδηη οι τ : πξ 
ἄεπη Εϊβθη {ποῖ ]οπᾶ, ἄἀοςἢ βομεὶϊπί 416 Βεάθαίξαπρ: εἰβθπ- 
δομνυϊησοπὰ ΒΙ ΟΠ ΓΟ ὑπ γουζῦ ΠΟ ογ΄. Μίαπ Καμπ χεῖ- 
ρονόμος α΄ ἃ. γεγρθίομεπ, διαχειρία [ἂν διαχείρισις 
νεΣγὰ ἀυστοι ἐγχειρία [ἂν ἐγχείρτόιξς γεγίμεϊ ἀϊ σεῦ, ὕὉ5 6061 
διαχείρισις γετρ]. ΤΒυκγά. 1, 97 πολέμῳ τε καὶ δια- 
χειρίδει τῶν πραγμάτων, Ῥοϊυχ Υ, 156, δυοὶ 5Ρδη- 
Βοῖὰ Ζὰ ἃ. Κ'ἐ, Ὀὶς Αθηάδγθῃρβ διδαρονόμῳ διοὶ χερέ 
ποτε λαχεῖν Ἠτήματα, ποιῖὶῃ διαλαχεῖν ἀυτοῦ ἀϊα 
ΤΙηοβὶβ σϑίγθηπί βθυῃ 501}, ἰδ 56} ὈπυνδΕΥΒΟ ΘΙ ΠΠΟἢ. 
ἂδ πιᾶη πο ὙΥΟὮ] οἰ πβιθηΐ., ὙγΌΠῸΓ ἀ85 ᾧξ 8Π διαχειρίῳ 
ΘοΚοιπῆθ 560. τπᾷῷ ἀαὰ 485 Νίδέγυπι ἀδ 556 1068 Βιεῖρέ, 
ὙΥΘΠΠ Αἰ ιν ]οβ οἣπθ Ὑπιοϑῖὶβ σιδαρογόμῳ χερέ ποτὲ 
διαλαχεῖν κτήματα 5οιτίεῦ, ποτὲ ἀεγεϊπϑέ, γύθηπ 8008 
Ὠϊομύ δυΐῖ ἀεγ ϑίβ!θ, ἀὰ ἀΐϊθ ϑδόμπθ δηΐαπρβ δϑὲγ ἔγιδα- 
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κτήματα" νῦν δὲ τρέω 
μὴ τελέσῃ καμψίπους ᾿Εριννύς. 

ΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

θαρσεῖτε, παῖδες μὴ ᾿τέρων τεϑραμμέναι" 
770 πόλις πέφευγεν ἥδε δούλειον ξυγόν. 

πέπτωκεν ἀνδρῶν ὀμβρίμων κομπάσματα, 800 

ἸΙο νγᾶγθη.. 5. ὅορη. Κοὶ, 3567 4 δδοο κίεμέ ποτὲ οἵί. 
Τύερον ἀδθπ ΕἾ υοἢ 5. σὰ Ὗ', 70. 

Υ. 713 παμψίπους ἀἷα ΓυϊποϊηκΚηϊοκοπᾶθ. Ζὰ Βο- 
0 νου οπάθ: γΈΓΘ]. Θβγομῖοβ : καμπεσίγουνος ἘΞ 
Ἔριννυὺς, ἀπὸ τοῦ κάμπτειν τὰ γόνατα τῶν ἀμαρ- 
τανύντων, 0} Εππη. 3567 {Ὁ 

Υ. 774 (ἰ εἴη Βοίβ αι, νυδῃγβομοῖη 10} πϊομέ 
ἤοΥβοθα. Ὑγθίομου δοθοπ {Γ ΠΟΥ ἄδη ΐθοκ!εβ Βουϊομέ 
δυσοβίαίίοί Παίίθ. ϑίαϊζί 465 εἰπηίοβοη μητέρων Βᾶὺ6 
1ον μη τέρων φεβοθυίθθθπ, . 1. δεογᾷ σοίγοβί, Μἄδομοη, 
πῖοπέ νὸπ ἃπάοσῃ (ΒὙΘπιάθη.. ΝΙοδέ - ΠΟ δΙθυη) δυΐεγς 
ΖΟΘΘῃ . 8.50 : ἴῃγ δἰπῃθιπήβομαπ, ΠΟ βοῆθη Μίδα σοῃ θη, 

1ΠΥ ἦσηροη Μῦν δεγίππθη. Ψ ΓΒ θίομοπ Καπη τηδη ΕΓ. 
Ζοὸπ 693 ἄλλων “τραφεὶς ἀφ᾽ αἱμάτων, Αἴξοι. Ασ. 
1178 πόντου πέραν τραφεῖσαν, ϑορῃ. Οἰά. 1128 
οἴκοι τραφεὶς τ. 8.5 8ποὸἢ ἄδη Οθργδυοῖ γοὸμ οὐχ ἑτέ- 
ρων (οἁ. οὐκ ἄλλων) πάρα Ἀλύειν α. ἃ.., 5. Ζὰ ῬΕΓδ. 
208, Οεζίου νγεγάθῃ 416 ΜΠ ὕγροΥ ,. ἃπρογοάθί, Ζ. 8 
ἄνδρες πολῖται Ἀρ. 8338 ἃ. ἃ.. ὦ πάτρας Θήβης 
ἔνοικοι ϑορῃ. Οἱἷά. 1524, ὦ γᾶς πατρίας πολῖταε 
Δηΐ, 806. ἴὕοθε" ας ΕΝ γοΓρ]. βρῇ. ΡΠΗ. 988 
μὴ ἵρπῃς, ΚΟΙ. 195 ἦ σϑωῶ; ῬΗΪ. 854 ὁδοῦ ὕγεκα, 
ΟΌΘΗΎ. 696 μὴ ἴλθῃς, Οβοβθρι. 168 βέλη ᾿'πιπάλλων, 
9922 μῃ ἤλεγχε α. ἃ.; ἃυοῖ 46 ἀϊαϊοοί, ΒΌρΡΒοοϊ. Ρ. 38. 

γεσθῃ ἀ65 (ἀδπιίναβ οὔπο Ῥχγᾶροβιίοῃ 5. Νίαὐ ἢ, Θγϑιηπι, 
Θ᾽ 874. ἃ. Ζιι Ῥγοιῃ, 562, 

Υ. 775 Καπῃ πίη γεορ δὐρᾶπζεπ., 8. χὰ Υ, 79, 

Ὗ, Υ70 δεϊοσέ Ββαθθη 5δ'οὴ ἄθι πἀπροβίϊπιοπη ΝΆ ΠΠΟΥ 
Ῥυδη!ογεῖθπ, ΜΠ ἀΐοθεπ Ὑγογίεπ θοσὶππΐ ἄθν Βοίθ ἀϊ6 
δοπδῦοτο Εὐγζᾶ απο. πέπτωκεν ταθίδρμουίβοι, Αδμηϊϊοὶ 

19 
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πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε, καὶ κλυδωνίου 
πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐκ ἐδέξατο, 
στέγει δὲ πύργος, καὶ πύλας φερεγγύοις 

180 ἐφραξάμεσθα μονομάχοισι προστάταις. 

υυὐἱγὰ 65 βσερυδυοῃῦ νοη ἄἀδγ ΕἸυίΝ . 5. ζὰ Ὗ. 741. τσοπὶ 
Ὑγιπάς Ηοπι. Βα. ΧΙΥ, 478, ΧΙΧ, φΦθ09 υἰι ἃ. ὙΥ̓́εΕΠΙΡΟΓ 
ὙΥΔ ΓΞ ΘΙ] ]οἢ νυ ἄγθ τηδη οὐκί ἄγθη : σϑΐα! !δη (ππηρσεκοπι- 
ΤΠ6Π} 5ἰπᾷ ἀἷθ οτοίξρυδῃίθηάθη ἀπροβίϊπηθη ΝΙἄππογ., 50 
ἀαῖ» ἀνδρῶν ὀμβρίμων κομπάσματα φενϊρμταβίϊβοι 
Σὰν ἄνδρες ὄμβριμοι πομπάσαντες σεβαρί νγᾶγα.. 5. Ζὰ 
Α΄. 1900. Μεά. πέπτωκε δ᾽ (Ῥεὶ ΥΥ εἶσοὶ Ἰεάοοι πέ- 
πτωπὲν δ᾽), νᾶὰβ ἂῃ βἰο ὑπᾶ νερεὴ ἄδεγ ὔϊΐε ἀεγ 
Ἡδδπάβομγιῖί πιο σὰ ψογδοῃίθη., 18 υἱϑ]]οῖοινέ δυΐΖαηθῃ- 
τπθη ἰπξί, οὁμβρίμων, εἷπ ΤῊ ΘΙ ἄον Τυκαυπάδη ὁβρίμων. 
Βεῖϊάβ ΕΥΠΙιΘη 5ἰπᾶα 815 ὅοῃξ δηζΖιβθῆθη ἀπ νεῦμα] θῃ 
β'οἢ νῖς ἄμβροτος σὰ ἄβροτος, 80 ἃἀαῖβ Ἶθπθ ἀϊ6 νοἹ]-- 
Ιοσθ ἰδ; ἄἀοοὺῖς υγοϊϊθπ δίαποϊθ αἴθ δὐβίθσ πιοῆύ ροϊξθῃ 
Ἰαββθῆ. Ὑεγρ]. Ἠρθυιμδπη ἐδ επιθπᾶ, ταΐ. σῪ. δγδπηη. Ὁ. 
21. ΒΙοιηῆεο!ὰ Ζὰ α. δέ., ὙΥεγμΐοκ σὰ ΤΥΎυρϊοάον. 197. 

Ναί. ἀγάπη. 8. 40 ποῖϊξ ἄθη Ζυδᾶίζεπ ἄαζῃ. ὀβρίμα 
Βπάεί 5ἴοβ Επυγ, Οτεβέ. 1454. ὄμβριμον οπ 91. υπὰ 
850 Αἰβοῖ. ἀσ. 198 νυβηϊρβίθηβ τὰ Εαγπ. ὑπᾶ Ὀ6ὶ ΥἹοί.» 
οὈρΙοἰοῖ ἀονί ὄβριμον σοίδθβεη νυεγάθῃ Ζὰ τηὔββθη βομθὶπέ, 
Ἡΐογπον σεμῦγε δυοῦ ὄβρια Αἰδεῖ. ΒΙΚέγαϊκ. Βει. 37. 
Επι. Ῥεϊεϊαά. Βυ. 8 ἀπά ὀβρικάλοιδε δ. 141. 5. 85. 

Υ. ΤΤΊ ἐν εὐδίᾳ, πᾶπιοι ἐστὲ, 5. Αβθαπιομαβ σὰ 
Ρχοῃι. 1786, κλυδωνίου 465 αανγοσεβ ἀ6γ ἀϊθ (δαί 
ὉπρΘθαμάθπ {Ππ|61}|5ΠΌ ἢ. 5, Ὑ, 740 ΤῈ 

Υ. 778 υπᾶ Παΐ Ἀεὶ 465 ΥΥ δ θη βοῦ αρβ νἹϑίθπ 5 (ὅ- 
ἴξεῃ ϑ'οῃδρἔνναββυ πο δησθποιηπιθη, ἃ. 1. πα ΟΌΡΊοοἢ 

8 ἢ βίθθϑη Οτίθῃ ηροοτ θη, ἢδύ α16 Κι δαί ἀοοῦ πἰγσοπαβ 
αἶποπ [6 0Κ θεκοιιθη ἀπ ἀ16 Εεἰμάθ εἰπάγϊησθη [ἀ556π. 

Ὗ. 779 βξοπάθργῃ ἀϊἷς Νίδυου δᾶ] 516 80. 5. Ζῃ Υ. 
198; νϑγρὶ. δοι Υ, 744 ἢ. )ὲ5 Ῥγᾶξεπβ ἀγοκύ 808 ς 
δὶ Πιο 80 ὑπὰ Πᾶϊξ ποοῖὶ ᾿πηπιοῦ 809 58. Ζὰ Ρτομι, 992. 

ν. 780 ἐφραξάμεσϑα νὴτ παέξεπ υπ8 αἷς ΠΟΘ 
νουνϑητὸ: ἀοΥ Αοχδίυβ 818 ῬΙυδαᾳυδιηρεγξεοίαῃ, ἄοοῖ 
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καλῶς δ᾽ ἔχει τὰ πλεῖστ᾽ ἐν ἐξ πυλώμασι, 80ὅ 
ἢ 4. 7 6 ΄ ς ι 2 Χ. ͵ 

τὰς δ᾽ ἑβδόμας, ὁ σεμνὸς εἑβδομαγέτας 
᾿ ’ 

ἄναξ ᾿Δπόλλων εἵἴλετ᾽, Οἰδίπου γένει 

ΟἾπα ἄθῃ Βεορυ ἀον Ἐονίάδιον. 5. δαίζίῃ. ΟἼΓΑΠΊΠ,. 

ΘΒ. 497 τἱϊξ ἀογῦ ἀπιπογκυηρ, θοροῦ αἷο ϑ'δομο 8. Ζᾷ 
ἈΩ  31: 

Ὑ. 781 κα ἰοὴ τὰ πλεῖστα 415 Αοοιβαίινιβ. 811, 
ἀοΥ Δανθυ 1] 15. βίθ δ. ἀπά αἰὖ καλῶς οἷπο Τηβοθγεῖ- 
Ῥυπρ ἀθ5 βιυροιϊαίνιβ Πα θέ: βομδη ἈΡῸῚ βίθῃξ 685. 8Πὶ 
τηθβίθη (8π πηθϊβίθη βοῃη 9. σᾶπ2 ψουΖ ]Ίοἢ Βομδπ ἈΡΘΥ 
δίθῃϊ 65.) πῃ βθοῖ5 ΓΒοσθη. Ηδυῆρσοῦ βίο πλεῖστα 
509 Ζ. Β. ϑορῃ. ΕΙ]. 1526 ὦ πλεῖστα μῶροι καὶ φρε- 
γῶν. τητώμενοι, Κο]. 790 ὦ πλεῖστ᾽ ἐπαίνοις εὐλο- 
γούμενον πέδον. ειρίοῖομοπ Καππ τπᾶπ ἀυοῖ ταὶ μά-- 

λεδτα, Ζ. Β. Ἡογοάοί. 11. 147. ὙΠ, 79, νἱὲ -Ηῤϊποις 
ὦ, δὲ Βἰπίον καλῶς πᾶθ8 ἴοθ δι5 ἄθη θθββθσθῃ {Πγκαπ- 
ἄδπ δυΐρεποπιηθη. {πὶ Νίοα. βίθις δ᾽ ὅθεν καλῶς ἔχει. 
Ῥίθβειθο ΗἩδπαβοιγ Παῦ πυλώμασιν Ὀεὶ ὙΥ̓ εἰρεὶ. 

Ὑ. τ82 ἴ, ἰδ πἰού Ζὰ γψϑυβίθβῃθη : 485 5διθθθηΐίθ 
(ΤΟΥ) ἀῦοὺ νυδμϊέθ βῖο ἢ} ἀοὺ θηγνυῦγαϊσα ΘΙ θη ἢ γο, 
ἀογ ΗοΥΥΒΟΠΟΥ Αρο]οη : νὸπ ννϑίομου Εὐγκιἄσιησ 5 ΠῸΠ 
ον Ἰοουΐσπιιβ ἴῃ ἑβδομαγέτας ὑπαὰ ἀϊ6 Βεάουξαπρ ἀἰθ565 
ὙνοΥί5. ἀργαίμοῃ τππ5ίθ. ὙΠ ἢν ἰδ 416 616 50 Ζὰ 
οὐ κΚΙἄγθη ; νγὰβ ΔΡΘῸΓ ἀὰ5 βἰθθεπία (Ἴ ποῦ) Ὀουἶε. 50 
ἜΥΚΟΙΥ 510} (ταῖθ [ἴηννθρ) αἷθ Θ᾽ π  γο (αἷ6. Ζὰ 
5:6 θοῦ Αηἰαπγθπμάθη, 416. βἰθθοπίθη ἀπηξίου. ἀἷθ 81 
διοθοπίθῃ ΠΠογο δἷβ ἀ16. βιθθεηΐίθεη δυῇ Ῥοϊάθῃ ϑαϊΐθπ 
βίδπαθη.) ἀθὺ βῆγυνιγαισο ἩθΙΎΒΟΙΘΥ. Αρο!]]οη. [ἋΠ6 06 Ὁ 
α16 ΘΙ παμιηθ. ἀθ5 Αρο!]ομ ἂμ ἀον Ὑϑγηϊομβίυῃμσ 468 
(Λἐβοῃιθομίθβ ἀθ5 Τ,αῖὸ 5. ζὰ Υ. 671. θεῖ Αροϊοιῃ 

ὙΥΔΥ ΘΓ 5ιθθοπίθ Τὰρ Ἰθάο5 Μομαίβ ᾿θ}}1ρ. ἀὰ οὐ. ἃ 
οἰπϑ ἀἴθβοῦ Ταρα σοθογθη βθυῃ 5016, 5. Ποϑϊοᾷ. γύογκ, 
708 [.; Ἡοτγοδοί, 6. 57. ΡΙυίΐαγοῃ. ϑ'ιῃροβ. Υ1Π|, 1, Ρ. 
1277. ἄδθῃ ὅ9Πο]. Ζζὰ ἃ. 5. ππᾷ χὰ Αὐϊδίοριι. ῬΙαΐ, 1197, 

Ῥγοκίοβ σὰ ἀογν ϑ'ί6}|16 465 Πθϑιοάοβ ἀμ χὰ ΡΙαί. "Π Ππηαὶ. 

1Π. ρ. 9200. ϑραμβοῖιη σὰ τ. δύ. ππᾷ ζὰ ΚαΙπιδοῇ, 

16]. 251, Μρϑυνδὶὶ ἀδπαυὶυβ Ῥυίμαροῦ. οθὄ. 9 (ἰπ ὅτο- 
ΠΟΥ 5 {με δδ. γ0], [Χὺ ἃ. ἃ. ἩΗϊογδη ἰδ θοῦ ἃ ΠΠΒΈΓΟΣ 

ΒΗ] Ε 
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κραίνων παλαιὰς “Μαΐου δυσβουλίας.. 

ΧΟΡΗΩΓΡΟΣ.:. 

185 τί δ᾽ ἐστὶ πρᾶγος νεόκοτον πόλει πλέον ; 

5.616. πομέ χὰ ἄδπκοη. τας ἑβδόμας ἰδὲ ΔΌβοϊυξοῦ Αο- 
ουδαϊνιβ. 5. Ζὰ Ῥτοιη, 440, ννυείβηδ! Ὁ το πϑοὴ αἴθβεπ 
γγοτγίθῃ πιϊξ Αἰά. ὑπὰ ον. οἷπ Κοιηπια σοβοίζέ ὨδΌ6, 
ΤΠ εθυιῖροπβ ἰδὲ τὰς ἑβδόμας δὐυΐ ἀὰ5 ἱπ πυλώμασι ἄεπι 
Βιπήθ πδοὴ Ἂπίμαϊίθπε πύλας, οἄοὺ αυ πύλας Υ. 1719 
Ῥεζορεη, 8. χὰ ΗΚ, 694. ἑβδομαγέτης ᾿Ξ σοθιάεέ 
ντἱο πρωτάρχης, πρωταγωνιότὴς, πρωτορτίόστης, πρω- 
τοπολίτης, πρωτοστάτης, δευτεραγωνιστὴς , δευτερο- 

στάτης, τριταγωνιότης, τριτοστάτης ἃ. ἃ. εἵλετο, 
γεγο]. ὅόρη. ΟΙἷά. 881 κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα α. ἃ. 

Υ. 1784 δὴ ἀε5 Οἰάϊριις Θθβομ!θονέθ νο χα πα ἀϊ6 
Βίταξε Γγ ἀδ5 Τμαῖοβ δῃ θη] σα Γθσοπποηβοϊίεπ. ἴα θε 
ἴα ϑδοιβ 5. Ὗ. 794 ΤῸ υὑπὰ χὰ Υ. 671. ἴὕὔθεθεν ἄεπ 
Βαΐϊνυβ 5. Ναί. αταιηπ. 8. 987. δεν ἀϊ6 ργᾶσπαπίβ 
Βεάουίξζαπρ νοὸὰ δυσβουλέας χὰ Ῥτομ. 3838. Αδμηϊοῖ 
νἱϑ!Ποἰοθο ΗΚ. 389 ἔ. γέμων εἰκότως ἄδικα μὲν πα- 
κοῖς, ὅσια δ᾽ ἐνγόμοις, 

Ὗ. 185 νὰᾶβ. δε δἱθθυ 5 ΓΓ εἶπ ἀπρονν μη] 1 οἢ 
ζεϊπάξοι!σοβ Εγοῖσηῖα ΤΥ ἀἰα ϑδίδαξ τηθὴγ Σ ἃ. 1. εἶπα 
Ῥοάδυξεπάς ὙΥΙάογννᾶγε σκοὶς Καππ ἀ6Υ ϑ'έαάέξ πὰπ πίοῆξ 
ΘΓ θεσοσηθπ, πδοῆάθπὶ, ΟΌνγΟΒ] ἀ16 Δ] σοπιοῖὶπθ α6- 
ΓΔῊΥ νουῦθου ἰδέ, ἀΐθ Κὔπῖσα ὑππροκοπηηθη βἰπά. Νῖβά. 
(γεῖρε}]) α. ἃ, πρᾶγος, 8ἃπά. πρᾶγμα. Μεά. (ΥΥ εἰρ6}} 
υ. ἃ. ψεσκοτον (εἰπῖρε γεύότοκον.), γεγρὶ. Ῥεῖβ. 252 
κακὰ νεσοκοτα, Αρ. 8659 τύχης παλιγκότου, Ῥὶπά, 
ΟΙ. 9, 36 πῆμα παλίγποτον, Αρᾶπι. 800 πάγαξς ὑπερ- 
κότους ἃ. ἃ.: δυοὰ οὔεπ Ζζὰ Υ. 767. ὕὍερει ἀϊε Βε- 
ἀεδυΐζυπρ τοὸη Ψψέος ἴπ ἀοὺ Ζϑαπιπδηβδίζιπρ 8, οΡθῈπ Ζὰ 
Υν. 8345. δίαϊέ παρὸν Βᾶθ6 Ἰοὴ δὺβ Νθα. ἃ. ἃ. πλέον, 
8ἰ9. ἀδα 8]}6ἷπ ἴπ 16π ζΖζυβδιηπιθπῆδπηρ Ραββαπᾶβ δυῖσε- 
ΠΟΙΏΠΙΘΠ., ΨΓΟΥΔῸΪ ΔΌΟἢ Ὑἱϑ!]εἰοπέ ἀθγ Ασοεπί ἴῃ πάρον 
θεὲ ΑΙά. Βἰηντεϊδεί, «(ΧΕ υὑπά Α͂Ρ Κοπηίε ἰεἰομύ ψϑγνυθοῖ- 
56] ὲ οσάθπ, Ὅδθθεῦ πλέον ἴθ ἄεσ Βεἀθυίυπρ: πλθἢΓ, 
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ΑΙΓΓΕΜΖΟΣ. 

πόλις σέδσωσται, βασιλέες δ᾽ ὁμόόσποροι, 810 

ΧΟΡΩΑΓΟΣ. 

πέπωχεν αἷμα γαῖ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ; 

ΖΑΓΓΕΜΖΟΣΣ: 
ἄνδρες τεϑνᾶσιν ἐκ χερῶν αὐτοχτόνων. 

Ὑγοϊίου, ΤοΥΠΟΥ. ποοὶ, 8. ΡεΥβ. 629, Εππι. 221. Ζὰ 
ϑορῆ. ἀπί, 89. 

Υ. 780 Ε΄ Βοέίο: ἄϊεο ϑίααέ ἰδέ σεγοίίεί, ἀΐθ 
δἰ οι βδδίσθη (τ ευβο νυ βίογίθη) Κὔπρα ἈΡῈῚ --- ΟΠοτ- 
Τὐμγογῖπ: ἔγᾶηκ Βα αἴθ Εν4θ. πίθου σαρϑηβϑι σοι 
ονα ἐ Βούίε: κ5ἰπα 415 Μᾶπηδι ροβέουθεπ ἀυγοῦ δαὶ θϑύ- 
ἰδάοπάο Ἠδπάθ. 8.9. πᾶρ8 τοῦ αἀἰθ ὕϑυβθ δπουσάπθη ΖῈ 
τηὔβϑθπ ρϑρίδαθδί, [Ι͂Ὲῃ ἄθῃ {Πηκαπάθπ ἤπάρδί βίοι Ὗ, 787 
δ ΟἸΘβοῦ ϑ661}16 πἰομέ., βοπάθιη 65. ἴοϊσθη Ὗ, 786 υπά 
1 88 τπιπιηϊ {6} 0 8} δι] οἰπδη 61, Ὀοϊάθ ἄθὴ Βοίοθῃ Ζυρθ- 
{Π610: ἄαροροη βίθῃθῃ ποῖ Ὗ. 802 αἀ16 ϑῖβας: 

ΞῸὉ: σέσωστα:, βασιλέοιν δ᾽ ὁμοόπόροιν 
πέπωριεν αἷμα γαῖ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ, 

ννοβοὶ δέ οἷο Ὠδοηῃδύ ἀπρϑββοπά βδἰπά. ὙΥΔΒυβομϑίη οἱ 
ΠΕ Ὑ. 787 ἀυγοὶ οἷη Ὑουβθίθη ἃ. ὑπὰ νυυχᾶδ ἴῃ εῖ- 

δ ιπάθπηρ παῖ Ὗ. 786. τη βοῖπθ δἰρθηθ!ομθ 506 116. π80}}- 
“υνγοῖβθη, 8ἃη 85 Εἰη]θ ἀ6Υ ϑοϊίθ δΘΒΟΒΓΙΘθ 6, ὙΥΌ ΠΟΥ 
510} αἴθ ΥΥΘἀθυποϊαπρ 465 ἴθ 565 186, 50 ννὴῖθ 416 γεγ- 
ἀπάθγαπρ, ἀεν Ῥγοτίς βασιλέες δ᾽ ὁμόσποροι ἴπ βασι- 
λέοιν δ᾽ ὁμοόσπόροιν ετκίᾶτέ. Ὀῖ6 Εότπ βασιλέες 
(εἀ. βασιλέως, πδοὴ ΨΥ οἶρσοὶ δάσος παῖ εἴς ἅρου ἕωξ, 
δηᾷ. βασιλεῖθ) νυἱγα ἀυγοῖ τογέες Ῥευβ. 68, ὅζῷ, ἀυγοι 

. οἱ Ἡραρλέες τε ταὶ Θησεῖς ῬΙαί. Τ᾽ μοαῖϊί, ῥ. 169, " 
ὕ. ἃ. νεγιμοϊαϊσεί. πόλις σέδωόσται ἰδ πιομέ οἴπο Νδοι- 
ἄτυοκ ρσοδαρέ, ἀα. πδομάριῃ ἀεν Βοίε Ὗ. 775, 777 Ε, 

α16 ἘἈοίζαπρ ἀον 5'έαδί Ῥεγοῖίβ θοβύμπιηῦ γνουκαπαοί, ἄϊδα 
ΟΠου ΓΑ γουῖη Υ, 785 ἄοοῖ ἄθῃ ὕΠπίογραησ ἀογ Κῦηϊρα 
αἷπ [ν ἀΐθ 5ίααι πδομιδι ζεϊπάβο!σος Εὐγοῖσηῖϊβ σοπδπη 
Ἰιαίίο, -- Ὑ, 787 υπίεγρυϊοιί ἀϊθ6 ΟΠοΥ ΓΙ γοσῖπ ἄδπ 
Βοίεπ. ὍΘΙ ϑδ΄πη ἴπχοῦ ΕὟασα ἰδ: πἰοςέ Ὑυϑιγ, β6 ᾿ὰ- 
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ΧΟΡΑΓΟΣ. 
τίνες; τί δ᾽ εἶπας; παραφρονῶ φόβῳ λύγου. 

ΠΩ κΝ ΓΕΖΟΣ. 

190 φρονοῦσα νῦν ἄχουσον, Οἰδίπου γένος, 

Ῥ6Π 5] οἷ οἰπδηάθυ σοίδαεί, ὙΪΘ ἴον γοΥΔΌ ΒΘ ΘΒ ἤθη 806 ἕ 
χε Ὁ 9]. Μίδα Καπη ὑπὸ φόνῳ γευθίπάθη ὑπᾷ 
ἀλλήλων τοι φόνῳ αὐθᾶπρσθη ἴαδβθπ. γγ85 ἀδ5 νγϑἢγ- 
ΒΟΒΘΙΠΠΙΟἤοτΘ ἰξῦ; γογρὶ. νι 19. Ὲ ὑπ᾿ ἀλλαλοφόγνοις 
χερσὶν ἃ. ἃ., πον ΘΟΠΒΙΓΌΙΓΘΗ : φόνῳ ὑπ᾽ ἀλλήλων, 

γΕΓΡῚ. ΔΕ ΤΟΣΙ ἐκφορὲὶ φίλων ὕπο, ΟΒοορῃ. 946 ἢ, 
κτεάνων τριβᾶς ὑπὸ δυοῖν μιαότόροιν. --- Υ. 788 
βίος ἄνδρες ρτγᾶσπαηθ ζὺγ : 85 ἐαρίεγε Μβηποῦ., νῦῖθ 
ϑΌΡἢ. Αἴὰβ 1958 τ᾿. ἃ. ΟὝΕΥ 65 ἀϊθπί ζὺγ ΥΥΙθαοϑγδη-- 
Κυϊρίαηρ, ἀδθυ ἀπίου γοσμθπθη Βδάθ, ἀπ Ὀεάεαΐεοξ: 5] 6. 
γ ΓΘ]. ϑορῇ. Αἰὰβ 99, ΕἸ. 1398 αὰ. ἃ. ἴὕσεθεν ἀϊα Βε- 
ἀδαίΐϊαπο νὸπ αὐτοκτόνοξς 5. Ζὰ Αρ. 1061. 

Ὑ. 789 ἵἔγασί ἀϊε ΟΠΒον γοτΐη : τένες; νυϑίομοβα 
δονυἸββθυπαίξθη ᾧθογἤαπδισ βἰθμέ, δῦευ ἀδάυγος σεγθομέ- 
ξογιϊροί νυϊγά, ἀδί5. ἀ6γ Νᾶπιθ ἀθὺ ἰθίδ! !θπθη ποοῦ πίομέ 
δυβαάγ οι ἢ). σοπαπηύ ὑυογάθη ἰδέ. ἄθπὶ ΟΠΟΥΘ Δ06Υ 68 
δυῇ Οον βημοῖς δηκΚοιηπηθα πππΐ5.. 5. Ζὶ Οἤοθρῃ. 170. 
Αὐολ νυγὰ ἀϊθ ΕἾαρε ἀυγοῦ ἀϊθα οτία παραφρονῶ 
φόβῳ λόγου φΘπίβοβυ!ἀϊσοί, Αδμη]οθ βομθίηθασ ὕθογ- 
ἢ ὔποισο Εγασθη πάθῃ βἱοῦ 61 ἄθη ὙΘΥΠΘΘ ἢ ὉΠῸΙ- 
νυδυίθίο οάδῦ ππηρίϑαθ] ΠΥ ΝΘΟΒΡΙομέθπ, 5. Ζὰ ῬεΥβ. 

1135. ἀρ. 961, ὅορῆ. ΡΗΠ. 538, ὑπά νῦὸ τπᾶπ ἴπ ἀϊθ 
Αὐδδᾶρο διε[Ξέγασθη βοίζέ, 5. Ζὶ ϑορὶι. ΟΙά, 1014, πα- 
ραφρονῶ φύβῳ λόγου ἰοῖὶ Ὀἷπ γουνεῖνγγε νον ΘΒ γθοκθα 
ρθε αἷς δίοιάσηρ, 16 ΟΒου θυ νυθι 5 νοῦ Θ᾽ οἤγθ θη 
πα Βείδυθυηρ πἰομέ, νγὰβ δῖθ οἱραπίιοῃ σομόγέ Παῖς 
γ Ύρὶ. ϑόρῆ. Απί. 1185 1 

Υ. 190 φρονοῦσα ταὶ εγβίαπαθ. στυδπσ ὑπα σ6- 
Ἰάββοη., 85. Ζὰ ὉΒβοερῆ. 449, Ἐπ ἰδέ ἄεπι παραφρονῶ 
δηΐροσθηῃ ρεοβείζέ, Οἰδίπου γένος, πᾶιμ!οι τεϑνυ σιν 
ἃι5 Υ, 788, ϑιίαϊέ γένος ἰιαί Νίεἃ, (Υγεἶρε!) τόκοξ, 
ἄσοἢ γέψος ἀδγάθοτσ. 
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ΧΟΡΑ͂ΓΟΣ. 

οἱ ἐγὼ τάλαινα, μάντις εἰμὶ τῶν κακῶν. 

ΑΦΙΓΙΝΑΆΘΟΩΣ 

οὐδ᾽ ἀμφιλέκτως μὴν κατεσποδημένοι. 815 

ΧΟΡΆΨΕΟΥΣ. 

ἐχεῖϑι, χκἤλθον " βαρέα δ᾽ οὖν, ὅμως φράσον. 

ὌΝ νυ Π τ΄ ῤ:  ᾽ῳῷῃοοςς 

Ψ. 791 οἱ ἐγὼ παῦοπ Μοά. (615 61} ἀπά ἀϊδ α]έθπ 

Λυβρᾶθαπ., 00 ννῖθ 65 βοβοῖπί αἴθ ὑδτῖρθη Ἠδηἀβομυς 

ίδπ, πἰομέ οἱ ᾽γωδΔ, υπᾷ 50. ἃιοἢ, νγὸ 65 βοηδύ βίο ἢπάθύ, 

Ῥεῖξβ. 457, 509, ΟἸοεριι. 082. 890, 896, 991. οἱὲ 

Βομοῖπε δαυίβου μα! ἄθ5 ϑϑύβθβ Ζὰ βίθῃθῃ, νυῖθ οἵέ [πέου- 

δούϊοπθη., νοι Ῥεδοπάογα ἂρ. 1290, ννγὸ ἅἀεγ οΥ5 τοϊί 

οἱ ἐγαδ, ἐγὼ 50εἰ δέ, δυϊοντάοντί. Απάθγβ μᾶθ6 ἰολ 

ἀϊο βδοῖθ δυκιᾶτε ἀθ ἀϊαϊθοίο ϑόρμοο 5 Ρ. 86. μάντις 

εἰμὶ τῶν κακῶν νοταυβροβαρέ μᾶ06 10) ἀὰ5. ΤΠπρ!ῦοκ, 

ψογρὶ. Οοερι. 932 7 κάρτα μάντις οὐ᾽ ὀνειράτων 

φόβος α. ἃ. ἴδεθεν ἀϊθ ϑὅδοιιθ νϑγρίθιομθ θθβοπάουβ Οθ6Π 

ψ, 668 ἔ,, 614 Ε΄, 702 Ηἶ., 716 ἢ, 746 ἴ., 772 ἴ., 787. 

Ψ. 799 ἀπᾶ πίοι χννοὶ το! παῦε Τγννδηγ ἴπ ἄθπ ϑδίδιθ 

σεοδίγοοκέ, ἃ. ἴ. οἴπθ ἀδίβ ἴῃγ ᾿Γοά χζιι ὈοΖυνοιίο]π ἰβύ. 

Αὐοὶ δἴοσσα ἰδέ ἂὺ5 Υ. 788 τεϑγᾶσιν σὰ εοὐρᾶηζθη. 

οὐδ᾽ ἀμφιλέκτως, 5. τὰ Υ, 844. μὴν, εἰμ ΒΟ ἀον 

Ὀτγκυπάρη γῦν. 

Ψ, 793 ἄοτέ δὐοῖ Καπηθη 5ἷ6: βοῦν (Παγ) ἰδέ 65 

ΔΡΟΥ Τγνναμγ, ἄσοι βρυΐοι (το 46 νυθῖίθγ). ἐιεῖϑε »κη1- 

ϑὸν ἄοτὶ δῇ ἄον Βῦμπε 5ἰπᾷ βἷδ διο ποοῦ Δηροκοιῃ- 

χοα, ἃ, 1. δαΐδου ἀοΐποπι Βευϊομέα νογκῦπαθἑ ὑπ5 1ἢγ6π 

. πρὰ οὐρὰ ἀἰο Απκαπῖς ἀογ Τμοΐομοπ ἀοτί. Ναπ πιβ5 

δ᾽ οὗ πᾷπ ον ἄρηκοη, ἄαῖβ τπᾶπ ἄϊα Τιρομθη σείγαρθα 

Ῥεϊησί, ννῖο τῦὰπ ἀποῖ δὺ5. ἄθῃ θοϊάθη το] οπάθη Ὑ θυβθη; 

85 Υ. 817, 8927 {ἴ{ ὀ απὰ ἃ ἄθπι ϑ'ράζογομ οὐδ δἰ νύ, 

5. χὰ ἀρ. 1945. καὶ 5ἰομβύ πῖοὺ οἰ] ρεϊβοι, υνῖθ οἵ. 

τῆλϑον ΑΙά., Ταχη., κ᾽ ἦλδπον Ψἱοί., θοῖ465 σαΐ, 5. 46 

ἀϊα!οοίο ϑορίνοο} 5. ῥ. 88 ἔν, ἄοοϊι ννοϊβοῦ δαΐ ͵θποβ ἀϊ8 

1ιοβατέ ἀθ5 δίεα, κεῖόϑον (αἱ ἀαγῦθογ δοβ θυ θΘ ποθι 
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ΑΓΓΕΜΖΟΣ. 

οὕτως ἀδελφαῖς χερσὺν ἠναίροντ᾽ ἄγαν. 

ΧΟΡΗΑ͂ΓΟΣ. 

790 οὕτως ὁ δαίμων κοινὸς ἦν ἀμφοῖν ἅμα. 

ὟἍΓΓΕΜ“ΟΣ. 

αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσποτμον γένος. 

Ὁλὴ υπᾶ ἀϊα ἀε5. ἈοΡ. κεῖλθον μἷπ. δ᾽ οὖν 80εν ζῶγ- 
ὙΠ, νῖ6 οἵ. Ἐπ ΤῊΘΙ ἄογ Ὁτκυπάθη μαύ βαρέα 
μὲν, ὅμως φράσον, πντὰ5 Ὀεδβίθεθη Καπῃ, ὙΥΘΠΠ ΙΠ8Π 
μὴν βοιυῖθθοθ, ἅπάογε βαρέα μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως φράόδον, 
ὙΥ85 ΤἹΟΒ(ρ ἰδῦ, ὑγθμῃ ππᾶπ βαρέα ἀυγοῦ ἀ16. ΘΠ Ζαρὶβ 
ΖΥΥΕΙ ΣΎ Ισ 5ρυϊομέ, ἀοοῦ βομθὶπί θθῖάθ5 ἀθηάθγαμπρ. 

Υ. 794 50 {(νῖθ πιᾶῆ ᾿ΐθὺ βϑῆθπ Καπη} νγυγάθῃ 
ἄἀυτοῦ θυ θυ] θα Ηᾶπάθ 5ῖ6 νϑύπιομίθῦ σὰπΖ ἀπά Κ81. 
οὕτως ντεῖδεί δυῦ ἀϊθ β'ομεθαν δϑνγογάθπομ [μϑίομθη ΗΪπ, 
ὑπᾶ 50 800} ἱπὶ ἔοϊσεπάθη ὕεβ. ἀδελφαῖς Δα] ιν 50 ἢ, 
ψοΓΕ]. Υ, 1000, ϑορῃ. Οἷά, 1481. ΚοΙ. 1202, Απί. 
199, ἠναίροντο, 5. Βυϊπδηπ᾽ 5 ἸΗΣ Οτϑιημι. Π, Ρ- 
127, ἄγαν πὺΐ Ζὰ 56}. βϑὴΖ ππὰ ρϑᾶγ. 

Ὗ. 7958 5ο {νῖβ ππδὴ ἨΙΘΥ Βθῆθῃ ΚΆΠΠη.}) ὙΥΔΙ ἄδυ 
Οοίί ἀδγβοὶθα θθϊάθη Ζιρίθῖο.. ἃ. 1. ΕΓ ὙΘΡΌὮΓ σαροη 
ἄθπ εἰπθπ δῦθῃ 80Ὸὸ υἷθ σϑρθὴ ἄθῃ ἃπάθσῃ. ἴΠ6θεῖ 
οὕτως 5. Ζα Υ. 794. πίον ὁ δαίμων ἰδῇ ΑΡΟ]]οπ σὰ 
γογξίθῃθη, ἄθῃ Υ,, 789 ΠῚ ἀ16 ΓΕδς ΖΡ ΒΟ τΊ θθ ἢ υυϊγὰ : 
5. δυο σὰ Υ. 671. Ἠοινοὸξς ὑπρδγμοιῖβοι, σ᾽ οἰ σοβὶπηΐ, 
γοῦ8]. Ριμά. ΟἹ. 9, 90 κοιναὶ Χάριτες, Ἠεϊπάοτῖ Ζὰ 
ΡΙαί, Ῥτοίασ. Ρ. ὅ59. 

Ὑ. 796 εὐ θεν ὑθγε σὲ ]]οτάϊη ρα 4ἀδ5 ὑπρ|ὔοκοο- 
ρα Οαβομίθομέ, ἃ, 1, Δ᾽] ογάϊηρα ΑΌΕΥ ἰδέ δ.Γ. 68, ΔῈ ῦ 
ἀδ5 ὑπρ] οΚβο σα ΘΙ Θβοθ!θονέ νου ε!σέ. {9606 ἀἷθ β΄ίδοῃβ 
8. Ζὰ Ὗ. 7958, αὐτὸς παομαγοκ!ο. νεγρ]. Αρ. 9392. 
ὍΠΒοαρ. 6296, χὰ ϑορῆ. ἀπί, 4892. δίῃ, Οτδϑιηπι.. 8. 
467, 1, σὰ Επάθ, Με. (ἤθει δ᾽ ἀναλοῖ, ἄοοῖ 
γ᾽ ἅδον δ᾽, ὕὍεθεν ἄϊε Ὑεχθϊπάσμς συοη δὲ --- δῆτα 



ΕΠΤᾺἅ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 201 

ΧΟΡΑΓΡΟΣ.: 
τοιαῦτα χαίρειν καὶ δαχρύεσϑαι πάρα, 890 
πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν᾽ οἱ δ᾽ ἐπιστάται, 
δισσὼ στρατηγῶ, διέλαχον σφυρηλάτῳ 

800 Σκύϑῃ σιδήρῳ χτημάτων παμπησίαν. 

ψογρὶ. ΞΌΡΗ. ΚΟΙ. ὅ9 τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος δῆτ᾽, ἐν ᾧ 
βεβήπαμεν, νγοϑοιθδύ ππὰπ Επαγ. ῬΒοίΐη, 4938 τέ ϑηρσὶὲ 
δ᾽ ὑμᾶς δῆτ᾽ ᾿ἡδραστος εἴριασεν ; απ Τιυκίδη. ΠῚ, ν, 
.128 Ζνγεῖργ. Αὐδο. ὁρῶς δὲ ΤΥ καὶ τὸν συλλογι- 
ὅμον, ὁποῖι φησιν νουρ] ἰού, Ηἰοῦ Ῥεκγάζαρι δῆτα 
ἀϊαο μοᾶάθς ἀον δου τοεῖη, 5. σὰ ΗἸΚ, 900, 

Ὗ. 797 Π 5'πᾶ τύ ἄον Ὑγτ θη. Ἡδπ πο γ ΟΣ 
ΟἸοΥυ [τ ουῖη. Ζυχυβποῆγοῖῦθη. ἀὯ4α 516 ἄἀθὴ Βοίεπ, ἀδπὶ 
516. ἴῃ γουθιπάπηρ τύ ἄἀθη νου βού  ποπάθη Ὕουβα ρ6- 
νυ Π]Π10}} θοροῦ νυθι θη. νυθηῖροῦ Ζυκοιμθη, Ὑγδη- 
Τοπα 5δ'6. φοβργοσμοπ νγογάθηῃ, ρομύ ἀον Βοίθ ἂῦ. τοιαῦτα 
δον 5010} 65. ὕδϑὺ βοίοῖθ ᾿ὔγοι ρ5569 ἀϊθ Ἀοίζαηρ (6Γ 

᾿Βίααί ὑπὰ ἄθῃ Το ἀογ Εγβίθη, νῦῖ8 ἀὰ5 ΕἸ σοπάθ 
πᾶμον δηρίεθέ. {766 ἄθη Ασουβδανιβ μοὶ χαίρειν ἀπᾶ 
ΒΠΠΙ]Ιοθη ὙοΥθῖ5. 5. Νίαυ, Ογδιμμη. Β...414,.12.: Ῥα8- 
50. 5 Ηδπαᾶννὄγίθγθαοι πίθου χαίρω. ϑιαιέ δαπρύεσϑαι 
Βαῦθη Μθα. ἃ. ἃ. δακπρύσεσϑαι (Δῖοα. Ἀεὶ γγεῖρεὶ 16- 
ἄοοι δακρύεσϑαιν ὑπ ποοὸῖ ὁ ὕθοῦ δ), πᾷ, δαρρύ- 
δαόσϑαῖ, ᾿ἰοὐσίεγος πἰομε Ὁμγὶο θ᾽; 5, ΡΟΥ ἀϊ6 Ὑοσρῖπ- 
ἀσησ ἀ65 Ῥυᾶβθηβ πὰ Αογιβύιβ χὰ Ῥίομι. 3509, 10ερν1- 
6Π5 ἰδέ ἀϊθ Μία! δ ἴον σὰ Ὀθιμδυκθὴ, (16 τπϑὴ ἀαγοὶ ς 
δῖοι θο γᾶπϑθη, ὑρογβούζοη μη, δίαμ Καπη Ἠλαΐεόϑακ 
Ὡπα δεαίνεόϑαι νει! οῖομοη, Ἡδυῆρον ἢμάθί βἰοθ γὸπ 
δακρύεόϑαι υαπὰ ρλαίεόϑαξ ἄδὰ5 Ῥαγίθοίαμπι 50 ρϑ- 

᾿ Ῥγδυοβύ. 

ο ΥὟ, 798 πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν, νοπ χαίρειν. 
ΔΟΌΝδ Προ πἀπὰ βἴοι ἄαγαυῖ μαζί μπᾶ. 5. Νδε. Θγδιηπ., 
8. 414. 12, 8. δὅὅ..5. 1089. {9606 ἀὰ5. Ὑφυμᾶ! [5 
εν ϑᾶϊζο 5. Ζὰ Ὗ, 498, Βεὶ οἱ δ᾽ ἐπιστάται ἃπαοχξ 
δΙ0ἢ. 16 Οοπδίγαοίίοη, 5, ὉΡ6η Ζὰ Ὗ. 741. 

ν. 799 ἢ 5. ἅδον αἴθ β'δοῆα ζὰ Ὗ. 709. Σκύϑῃ 
βίϑς δαϊθοινίβοι, . ψὰ Ῥγομ, ὥ, 
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ἕξουσι δ᾽ ν λάβωσιν ἐν ταφῇ χϑονὸς, 
πατρὸς ἐδ εὐχὰς δυσπότμους φορούμε- 

νοι. 825 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ μεγάλε Ζεῦ καὶ πολισοῦχοι προῳδός. 
δαίμονες, οἱ δὴ Κάδμου πύργους 

ΝΟ. 801 Ὀοβίέζθη ΔΌΟΥ Ὑνογάθη βἰθ, νγὰβ 516 οὐαί ίθα ἡ 
(ττογάθῃ οὐ μα! ίθπ μα 6}} ἱπὶ αγαῦθ νοι ᾿ζϑ8π4. Κ΄, θεν 
ἀϊοὸ ὅ'δοδβ ζὰῬ Ὗ. 109. ἴδον Αογιξίιϑ βέθῃῦ τὴἱέ ἀογ Κσαΐέ 
ἄεο5 Ἐδίυτὶ Ἔχδοῖϊ, νυ ἂς, 1514 πιτνγοντος οἴπου. 
Βίαίε ἐν ταφῇ ᾿ιαὰῦ Βοῦ. πιϊξ οἰπῖρσοη Ηδπάβομυϊ θη ἐν 
τάφῳ. Ὅετν αεπίενυ χϑογὸς Βᾶησί νοὸὴ ἣν ἃ}. 5. 
Ναί. ἀγα. 8. 3721. νυϊθνυοῦ 6Γ. δυο νοῦ ἕξουσι 

γχοριογ υυθγάθῃ Κῦπηΐο, γΕΓΡῚ. ϑορἢ. ΟΙά. 709 οὔνεργε᾽ 
ἐστί ὅοι βρότειον οὐδὲν μαντικῆς ἔχον τέχνης, Δί. 
στη. 8. 929. 

Ψ, 8094 εὐχάς, 5. τὰ Υ̓͂, 8921, φορούμενοι 68 
εἰοῖ ἀανοπίγαρεπά, 65. ρσϑυπηθπα, σοῦρ]. Εὰγ, ΕἸ]. 3509 

πηγὰς ποταμίους φορουμένη. ἴδεθεν ἀϊ6 πδοῖ ἄϊοβθπι 
ἌεΥβα φαυυμη! ὁ} ΠΟῸΒ δίθμθπάθη Ζυναὶ Ὑογβα 8, Ζὰ 
Υ. 786. 

Υ. 8035 σεῖνέ ἀϊθ 5ἷοἷι συπδοιδέ δὴ ἄϊθ ὑοῦ ἄδτ 
Βυτρ βίεβεηάθη δεν] ον ννεπάθπάθ ΟΒουτι γοσῖπ ἴπ 
ἈΑπαρᾶπίθη ἀθευ, νυθῖομθ Ζαῃ Αὐδάγαοκα ἸΠΓΘΙ 50 ἄ ΓΚΟΥΘΠ 
Θοζθϊα ἀϊθηθῃ, ἀπά Ζὰ ἄθιῃ ἰο]σοπάθῃ Οθβᾶπσα οἰ θῖο}}-- 
βᾶη ἄεπ ουροδδην Ὀ᾽άθη, ἴσεθον βόίομθ ΤΠ θοῦσᾶμσα 
5. Ζὰ Ῥτοῃ. 935. μεγάλε ἰδὲ δία βοϊέξθπα Ἐόσῃ. ϑίαίξέ 
“πολισσοῦχοι, ντὰ5 ἵπὶ Νῖβα. (ΥΥ6ῖρ 61) ἃ. ἃ, βίθπξ, ἀπά 
ἄοθιη ν υβηιαΐβα δπίροσρῃ ἰδές δαί ΑἸά. τηϊ δἴποιῃ 6116 
ἄεγ Ὀνκυπάδθη πολεσοῦχοι, νγβίοῖιθβ ἀθὺ ᾶυδρογοη ἀπὰ 

ΠΟΥ πἰομέ αἰρίοιηδἝβοῃ Ὀορτπαοδίθῃ ἘΌΤΙΙ πολιοῦχοι 
ἰού παοδΖυβοίζθη 15. 

Υ. 804 οἷ δ᾽) ἀϊε (ἀδ, ᾿πβοῦθυπ) 1ἢγ πᾶπη] ἢ, ΚῊ: ἶ 

ον πογρομοπὰθ πᾶθου Ὀδζεϊομηθπᾷ., 5. ζὰ ΡΊοπι. 994. 
Ἀάδμου πύργους ἄε5 Καάιηο5 Βυγσπηδυοτ., ἀ465 Καά- 
ὅπο5 θυγρ, ἀϊθ Κδάπιοῖα, νῖθ τηᾶῃ δ06 ἄθ Οοςοηβαίζθ 

] 
: 
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80 τούσδε δύεσϑε" 830 
πότερον χαίρω, κἀπολολύξω 
πόλεως ἀσινεῖ σωτῆριυ: 

ὅογ Βίαδί, αὖθ τούσδε υπὰ 85 ἄθπι ϑ'μπθ δὐβι ον, 
ΒΒ. 4 0.:151: 

Ψ, 805 5. δον ἀἷϊο Κῦγζεο ἄεβ υ ἴῃ ῥύεσϑε σὰ 
Ὑ.146. ὍϊςΘ Κύνχο ἄον πάσα νυῖγά ἀσγοῖ ἄρῃ οἷηϊσ 
ΘοΥιπαίβθη ρΟΒΟὨ]οσβθπθη ϑ΄᾽ηπ. ὑπ ἀ16. ΤΙηΐογραποίϊοῃ 
(τενρ]. Υ. 818. 1041 Πα. 8ἃ.}, Βἰηγθιομθπά δηίβομα]- 
αἰροῦ; 5. ἜΤ ἄα γϑιβ8, ἀοοθπι. Ρ. 80, Ἠρυιπδπηϊ 
δ]θιηηι. ἀόδον, πιϑέγ. Ρ. ὅ72 ἔ.. τἢ8 Ζὰ ἘΝ, Αηΐ. 924: 
δύσῃ Ζὰ ἔπη. 991. Νίδπ πα πϑι!Ποἢ ἴῃ ἄθαι Αὐδγαΐα, 
πο εἶπ Ιοσο ἀμύθᾶθ, βοηάθυη υἱϑηθ ἢν οἰπθη σάηΖθῃ 
Οεάδηκοη οί μαϊίθη ἄθηκθη; ἄθυβ ἀπά 1πγ ἀθυῖοθη δ 5 
Βοιαϊχον. ἄἀον Καδιποβθυγο ΠΟΥ δα ἤρΘσίθ ἔθ Βιδαίροίί- 
μοϊΐθη, ἢν βθξ, οὐδὺ ὑπ ΕΥ Κίαρα 10ῃ}: τηθῖηθ γοιίορθη- 
Ποῖ, Νίδη Καπῃ ὟΣ: 1041 Ἐς δορὶ, ἘἸ. 7606 1. ὦ Ζεῦ: 
τί ταῦτα ; πότερον εὐτυχῆ λέγω, ἢ δεινὰ μὲν, πέρδη 
δέ, αἃ. ἃ. νϑυρ]θίομοη. 

ν, 806 . 5011} τον πυϊοῦ ἔΐθαθη (ΕἸ τοᾶθ ἃυ!Ἐ6γη}, 
τπᾶ συ] Ζοὴ ἀθπ γ 0 ἀον ϑτΔἀὉ βομδάρθμηα νυ γθηάθῃ 
ἘἈοιίος (ἄθπι Ζοιβ) ὃ γαὲὶ βίῃ πὸ ἀθγ γαῖε συ : 
απ πϑιηθηί! οι, 5. Ζὰ Ῥτοιι. 4838. καἀπολολύξω [τ 
"αὐ ἐπολολύξω, πῖομέ [τ καὶ ἀπολολύξω. [9606 ὺ 

ἀἷο γεογρθιπάπθμηο 465 Ρυάβοηβ ὑπ4 Αογϊβίαβ. 5. σὰ Ῥγοιῃ. 
809. ἐπολολύφδειν 5ἰος. Πἰοσ τὶ ἄθαι ᾿ϑθαίϊγνυ ἄοτ 
ἈϊοΒέθηρ,), 5. 45 ϑ'δοιγθριβίου ἀηίο : αΐίνυβ. 18 
ΒιΙάδᾶυ]ς 465 ἄθυβ δύ πϑι! ο 415 νῸΥ ἀον Βυγρ βίθπομά 
χὰ ἄξδηκεπ, 5. νοῦ Υ. 1. πόλεως πᾶποσί νοῦ ἐσιν εῖ 
πὰ ἰού νοὸὰ σωτῆρι «αὖ, 5. Δίαίίῃ. ἐπ υτιαι 5. 544, Ὶ; 
ἀσινὴς 5ίομβε Ποὺ δούνίβοι., νυῖθ ἂρ. 1314 ἢ, ἐσινεῖ 

δαίμονι, ἨἩδτοάοί. 1. 108, ὑπᾷ ρτᾶρπαμπύ [ὔγ: Κοίπθη 
Βομδάθῃ χαΐροπ ΈΦΡΝ νυ ἴῃ ἀθν δί6}|16 465 Αρὰ- 
ἸΠΘΙΠΠΟΙ : 85. ΘΒ] ]οΝΘ5 ἀα5. σὰ Ὗ, 450.. [9πίοΡ σωτῆρι 
Κοπηΐθ ΖννΔ οἷπθ ἀπθοβεϊπιμηίθ (οὐ μοῦ ΔΠΡΘΠΟΙΏΠΙΘΗ 
ννοσάθα (νου 9]. Ψ, 1003}, οἸ]οἰο ϑαιη αἷ5. νυ θές. 416 ΟΠ οΥ- 
ΤΠ όσῖη. πϊοὶνῦ, το! ομον (σοι οὶ. 56. αἴθ Βοίαηρ ἀον 
διδαλ χὰ ἀδηκοη παρ, δ. Ἀθη οιοα Υ, 900 {,, Αδ. 
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ἢ τοὺς μογεροὺς καὶ δυσδαίμονας 
ἁτέχνους κλαύσω πολεμάρχους; 

1627 υ. ἃ... 06} Πδοιιδύ νυδῃγβο μοι ΠΠ.ἢ δέ Ζεὺς δωτὴρ 
Ζὰ ψουβίθῃθη, Ζυπηὶ Ὧ4ἀὰ πδοὴ ἀ6Γ Ῥεῖ πηβοῦη ὈΙΟΒοΥ 
Βᾶπδο ἴοι βηάθπάθη Ὑογβίειππρ Ζθιβ., νγοππ δαοῖ οἷπ 
ὉΠάργο Οοἱΐ ἀογΓ Ἐρίζου βθυῃ 501} {6.0 ἀοοῦ ἄδΖζὰ βεῖπθ 
Ζυβεπηππιπρ ραροῦθη ΒΑΡ 6 τηὐπέθ ἀπᾷ 4150 ἀδγ εἱρεηῦ- 
Ποΐα Ἀρύζου ἰδύ. ἔδθου ἄθη σθογαποῖ βέαίέ 465 Νὰ- 
ΠΙΘὴ5 δε] δύ οἷῃ Ἀρροιδεναπι Ζι βϑίζεπ 5. Ζζὰ Εΐυπι. 
1028. Ῥαΐ ἀϊα Απγοάθ ὦ μεγάλε Ζεῦ νονῃουρϑηΐ, 
ἀανῇ πιο θοίγθιμάθη, ἀὰ ἀἴεθα οἴπθη σθάδηκοη ἔν βῖο ἢ 
ΒυΒιηΔ ἢ, 5. Ζ Υ. δ0ῦ, ἴθεθει ἀογρ]θίομθη θθογρᾶπρο 
5. Ζὰ ΗἸΚ, 109. Αη ἄον Καγζοη ϑυιθα ἀπᾶ ἄθ Ηἰδίαβ 
πὶ ἄπάθ ἀ65 γαυβοβ ᾿ἰδύ πιοῆῦ δηζυβίοίβθη, 5. Ζὰ ἀρ. 
349, ὕτρον ἄθῃ βρομπάβιβοῆθη Ῥαχοθιηίδουβ 5. Ζὰ ῬΟΓ5. 
952. Ῥῖίε 1μοβαυύ εἶπε ἜΠι6115 ἀν Πγκαπάθπ σωτηρίᾳ 
Βομοὶπῦ Αθπάσγαηρ, Κῦπηξα ἈΦ δ 510 θεβδέθβῃβῃ, νγθπῃ 
Ἰη8πη 485 ήογύ ἀυγοῃ ἀΐθ 5 υπίζοϑὶβ ἀγεῖβυ!ρ σργἄσῃθ 
πᾶ ἀρενβείζίθ  50}} ἰοἢ τηΐοῃ {γοῦθ ἀπὰ ᾿ᾳ 06 ]π ἀαρεὶ 
(εἰ πιεῖπου Εο6) ἄρον ἀοὺ Βίααὺ ἀπβομϑα! ο 6. (πϊξ 
Κοίποπι βοῃδάθῃ [Ὧν ἀϊθβοὶθθ γουθαπάθη ρσανγθβθπηθ) Βοίς- 
πο Ῥδπη υνῦγάς ἀον Το ἀον Κῦπὶρσθ τηθὴγ 8]5 εἶπ 
Ὑευυδύ ἀογ Κῦπὶρ ομθη ΕΔΠΜΠ16 815 ἀον ϑίδας Ζὰ ἀ6η- 
Κορ 56 η. 

ν. 808 ἢ οἄον οὶ} Ἰοὰ ἀϊθ δυίηδη πᾶ (Ζνναῦ) 815 
ὈΠΡΈΡΟΥΘΠΘ. (βοθοημ ΨΟΥ ἴῆγτοῦ Θεθυγ.) πηρ]οκΊομ θα 
ἹΚΥΙο σϑδηἊγου θαννοῖποη ὁ {760 61 α16 γενθιπάυῃρ 5. Ζὰ 
ῬΕΙ͂. 24, πᾷ ἅδε δυσδαέμονας ἀτέκνους σὰ Ῥζοχι, 
874. ατέκνους Καπη ἴθυ ποδί Κἰπάθυ!οσα Ποῖ ίβεπ, ἀκα, 
ἘΠ ΘοΚΙ65. ὑπᾷ Ῥοϊγποῖκοα ϑόμπηθ Βαΐίθη, 5. ΖζΖὰ Υ. 889, 
ἀπᾶ 5ἰαίέ δυσδαίμονας ἀτέκνους νναηϊοπίθπ τεϑνήρο- 
τας ἀτέργους οὔδὺ δὔνγαβ Ἀθη] 685 σοβασί βου νυῦγάθ.. 
Αὐοὴ ραίδέ ἀἴο Βεάορυζαπρ: 815 ππκιηα! 6, Κοῖηα Κῖπ- 
ἀθϑιῖθθα θονγείβεπάθ, πίοδέ, ορρίθιος βἰθ βοίοῆθ ὙΥΆΓΘΠ.. 
5. Ζα Ο. 767. Ἐδπ Ρεάδυίξεί υἱθίιπθὴγ : 815 ἀΠσΘθΟΥΘΠ6.9 
ποοῖ Κεῖπθ ΚΊπαοΥ βθυθπᾶθ, 8. Αθιπι θα σὰ Αρ. 577. 
ὙεΥρ οἰ ομθη Καπη τπᾶπ ἄγονος. Αὐοὴ οὐκι γέ Ἡθβυ μο 8 
ἅἄτεκγος ἀυτοῖ ἄγονος. ὌὍεθοι αἷς ϑδοιθ 8, οὔθῃ ζὰ 
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810 οὗ δῆτ᾽ ὀρϑῶς κατ᾽ ἐπωνυμίην, 88ὅ 
καὶ πολυνεικεῖς, 
ὥὦλοντ᾽ ἀσεβεῖ διανοίᾳ. 

᾿ΉΜΙΧΟΡΙΟΝ ἀ. 
Η ! ᾿ , ’ ὦ μέλαινα καὶ τελεία ότρ. ἀ. 
γένεος Οἰδίπου τ᾽ ᾿2ρά᾽ 

Υ. 671. Βιίαίξ πολεμάρχους Βαρεπ οἰπῖσε {Πτκυπᾶεθπ 
πολεμάρχας, πἱομύ ἅθε]. ἀοοῦ 5. ΒΙοιηῆθι ἃ χὰ ἃ. 8έ, 

Υ. 810 {{{ νυϑίονα πᾶμῃ!οἢ ρσογαάθ (τθοῆδ, ὑυδῃγ- 
μα) πο ἀον Βαεπδιηιπρ, τπᾷ ΖυγΑΙ ἃ]5 υἱο βίγοϊξαμαθ, 
ὉΠ καῖηθη ἀπτοῖ τππίιοιημιθ )οηκανέ, ἃ, 1. ἴῃ 50 ἴὉὙΠ 

πᾶπι! ον ἀἴο {Ππβαοῖθ ἴῃγο5 {Ππίογρᾶπρθ. ἄθῃ βἷθ σογδᾶθ 
δα εἶπα ἄἀον Βοϑπδιμιηρ (ΡΟΪΎΠΘΙΚ65) γϑορύ θη ρυθομδηάθ 
Ὕγοῖδθ. αὑπα χυνὰν (πᾶπι}10}} «5. νἱθἰβίγοϊίθπάθ., ἔαπάθῃ, 

αἴ ἔγονθι μα Ἰθθηκαγύ ἀθ5 [μαῖοβ νγᾶΓ, Ἃ6ΥΓ ρσοσθὴ ἀδπ 
Ὑγ1|6ὴ ἀν Οὐἰίοι οἰπθπ ϑοῆπ Ζζουρίθ, {Π6 θοῦ αἴθ ὅ'δοῃθ 
5. Ζὰ Υ. 671. ΔΑὐοὶ [οἱρὸ ἀ16 Εν κιᾶσαπρ τ ΕἸ σοηάθη, 

᾿ἴθεθον οἱ δῆτα 5. σὰ πα. 899ς. ορϑῶς κατ΄ ἐπω- 
ψγυμίην (ΥΥοΙ., Ἀδρ. Α΄, ΑΙ4. ἀπά ΒοΡ. ἐπωνυμίαν), 
ψοΡ]. ΗΚ. 45 ἐπωγυμίᾳ --- εὐλόγως; δυο ἀδ5. Ζὰ 
Ὑ. 80, καὶ ὑπά Ζνγνᾶγ, ἀδ5 Ὑουμογσθῃθμάθ πᾶμου Ρ6- 
ΖοΙομποπᾶ, νοῦ]. Υ. 770, 914, Ῥεῖ. 8. δ, 186, ΗΙΚ, 

10]. Αὐροὶ ὅ. πηι. 190, 242. 577. 646. 827, 1009, 
ϑορῆ. ΕἸ, 1455, ΤΎδοΝ. 869, Αἴας 748 ἔ. ῬΆΙ]]. 192] 8, 
Ἀπ|, 970. οὐδ, θὺ. 1Π. 2. ΗἩγὸν, Βι. 1.1. Μδίῃ, 
ατάμπι. 8. 620. 4, Εἰὐϊύβοϊιθ αυδοβίξ. [μὰοἰᾶπ. ρ. 9 ἢ 
ὕδεθεον ἀἷα Ῥαγοποιηδϑὶς 5. Ζζὶὶ Υ. 808. ᾿ ΟὈρΊοῖο ἀϊ6 
Λπϑρίθίπηρσ Ὁ]05 ἄθη Νιῆθη 465 ῬοΙυποῖκος. οί γι. 50 
δὶπαά ἀοοῦ Ὀοϊάθ Βυύαον. Π]ῸΥ 15 υἱοιβίγοιϊίθηάθ θζϑὶοἢ- 
ποῦ, ἀἃ ἀ6Γ οἷπθ ἀυσγοῦ ἄθῃ ἃπάρθγπῃ Ζυῖῃ δίγοιῦ σαζυγιη- 
δοπ νυυγάθ : 5. οὔνναβ Αθβη] οι ο5 σὰ Υ. 862, ὅροι ἀϊθ 
ϑιγοιτ δέ 465 Εσίθοκίο 5. γουσὶ. Υ, 64 --- 70]. 

Υ. 815 1. Ῥερίπηξ οἴῃ νὸμ ἄθη Ὀοίάθη ἘΠ ΠΟ ΙΠ- 
πῸπ ἀοΥ Πα] οἰλῦγα ἀὈνυθοιϑοὶ πα σοραησοποῦ Οἰδϑδησ: ὁ 
δοινυαυζο ([ἀγο θᾶ γα. , ΒΟ θο ΚΙ Ίο 6. 9. σγᾶῖ56.}. δυο 815 

γο  Ζίθοπάθ (πἰοιὺ ὉΪ05 ἀον (ἀοβία!ε π80}}}, Ατὰ ἀθβ ὅ6- 
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81 χαχόν με καρδίαν τι περιπιτνεῖ κρύος. 8410 
ἔτευξα τύμβῳ μέλος, 
υιὰς αἱματοσταγεῖς 
νεχροὺς κλύουσα δυσ- 

ΒΟΙ] ΘΟ ίο5 πὰ ἀε5 ΟΙάϊριι5. μέλαινα, τγεγρὶ. Υ. 959. 
-- 9792. ποῦν χὰ πππι. 80. {Π60οΥ καὶ 5. Ζῃᾳ Υ. 1904]. 
1η γένεος Οὐδίπου τ᾽ ἀρὰ ᾿ἰΞὲ εἶπα ἀτί Ἡγβίδεσοη Ῥτο- Ὁ 
ἰετοη, ἱπάθιῃ ἀἴ6 ΝΟ Κομηπιθηβομαῖς. 465 ΟἸάΙρυβ., ἀϊδ 

Ἰοἰζί νογζύσ!οἢῃ ἴῃ Βείγδοῃέ Κῦπιηξ, Θμον. αὐγὰ ῃπῦ υυϊγά 
85 βλάλνμ, βειυβέ. Νίδη Κῦμηϊε βίαίε τ΄ ἂι5 Οδηΐ. 1 
πη 9 γ᾽ δυΐπθῃιπθη., Ζαπαὶ ἀὰ Γ' ππᾶ Τ' οἵϊ γϑυνυθοι- 
56} νγογάθῃ βἰπά, 5. ζὰὀ ΗΚ, 998, ἴθεθειν ἀϊα γεγθῖη- 

ἀσπς γένεος ἀρὰ, ἃ. 1. ἀϊε ἅρεγ ἄθιπ Θεβομθομέβ 
τναιτομάθ Αὐτὰ υϑιρ]. Υ. 682 δόμων Ἐριννυὺς, ΟΒοορΗ. ἧ 
688 ὦ δυσπάλαιόστε τῶνδε δωμάτων Φρά. Αυοὶ ἄεπ 
ΟΙάϊρυβ {ταῦ 416 ϑίγαϊσοδιςπ, γοὺρ]. Ὗ. 7358 ΤΠ α. ἃ. 

ν, 815 κβοβίηη (βομπμευΖίι ἢ.) οί σἱησθ ππῖο ἢ 
8) ΗδύΖθῃ οἷπθ σαϑυνῖδεα Καϊΐο (οἴη ΚαΙίοσ ϑομδαθ}). 
ντόσοῃ ἀον Εἀγομίθανκοὶς πὰ δίδομνξ ἀθγ ἀστὰ πϑιμ!οῃ. 
5. ΑομηΠοῆο5 Ζὰ Ῥτγοῃ. 694. μὲ (δπάθγσοὸ μου υπᾶ 
μοι) παρδίαν (πᾷ. καρδίᾳ) ἱιαῦ Δῖφά. ἃ. ἃ. ὕσθες 
αἶα Οοπβίγυοίου νουρὶ, Ῥοῖβ. 107, Ηἰκ. 856, ἔπιπη. 88, 
8985 ἢ. -Ξ- 806 ἔ.. Βευποκ χὰ υ. 5... Νίαςεῃ. Ογδιημ. 
5, 49]. Απι. ὅ. ὑπᾶ ὕδθεν περιπιτνεῖν τοὶΐ ἄθπὶ Αοου- 
βαίΐνυβ ἀ65. 8. 496. ΜΓ Ἠρύος Καππ τᾶῃ ῥῖγος νοῦς 
δἰδίομθη. δίδηϊου ζὰὐγύ Ὑῖγο, σἴδοσσ. 2, 484 υὑπὰ Αεη. 
9: 80" 5π’ 

Υ. 816  Ῥετεϊίεε. πᾶ Ἰοῆ ἄδιη Οὐ οἷη 1, 16 ἃ 
(ἰοἢ Βᾶρθ8 Ὀεογοῖίβ δυΐῖ εἴπθη ἀγα ροξᾶπσ σοάδοῃ)., Ρ6- 
δεἰξέοεγε (ἀαΖι),͵ 815 ἀϊθ Ὀϊυξ τ! δἴθπάθη Τοάΐοπ (ἀΐθ ΗΐοΓ 
Π6ρ6η}) ἰοῃ σϑυηϑθιῃ ὑπογίγᾶ σἸἸΟἢ (δυΐ στ [5] το 6 ΥΥ εἶδ, 
ἄυτοι Βγυάουιηθγ) σαβίοσθοη. ΐθβα ἀπένγογέ υυγὰ σο- 
δοῦθη ἰπ Βοζισ δυἹ ἀὰβ σὸῃ ἀθγ ΟΠουγογίη Υ, 806 
-- 812 Θεβαρίθ Αἰβ φεβομθῆθῃ μα 8Π 65. 5ἱοῖν 
ἄδπκοῃ υυϑῆγαπα ἀ6ΥΓ δΝίείαππρ 465 Βοΐεπ ὑπά ἀε5 66- 
Ξργᾶοῃ5 ἀδγ ΟΒοΥ Πτοσῖπ πὶ ἀεδιηξοῖθεη. ἅΖᾳα ἔτευξα 

μέλος Καπη τπδη ΕΪπά. Ῥυίῃ, 12. 34 ὡωμοας αὐλῶν 
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ὁρῶς ϑανόντας " ἢ δύσορνις 
890 ἅδε ξυναυλία δορός. 841 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β΄ 
ἐξέπραξεν οὐδ᾽ ἀπεῖπεν ἄντ. ἀ. 
σατρόϑεν εὐκχταία φάτιθ, 

τεῦχε πάμφωνον μέλος α. ἃ. γουρ]οἴσμεπ, (ἴδνυ, οὖς 
ϑυὰς; ἄοοι μαΐ ἀεν Νίεἅ. τἰομεῖσ ϑυταὶς ὁπ οἷς, ὑμᾷ 
ἀἴοβοα [δ δον ἴῃ πάθε ροαΐθη {ΠτκΚυπάθη 9. δηὐβίδη 
ΔΌΘΥ νυν βο μοί Ποἢ δὰ» Ὗ. 480. νγοβϑὶ ϑῦ ̓ ηδη πϑΟ 56 ἢ6, 

αἱματοσταγεῖς ἀοαίοί αυῇ ἀὰ5. νογαι σ π  σθη ἀον Το4- 
ίεῃ., 5. Ζα . 7935. δυσφόρως Μαοά. α. ἃ. υἱομίρ, αἴθ 
ἀρτίροη δυόμόρως, δυσφόρους, δυσμόρου. 

Υ. 819 {, νυϑθυ 0 νουμᾶηρηϊσνο}} (ἀπο! ο[Κ596}16} 
δύ ἄϊθβα ζΖυβδιηπιθπῃαπβδαπς (ἀἴοδον. Ζιιβαπιπηθηίγο θη, 
Βεἰβδιπιμθη πον Π}) ἀο5 ρθουν. Νίδη Κἂπη γὼρ δγρᾶμπΖθῃ, 
8. Ζι Ο. 79. δυσορνιξ Καπῆ διοι 50 φϑῃΟΙ ΠΙΘ ἢ ὙΥΘΓ- 
ἄδη: ἀπίου ππρηδίϊροη Απζϑίομθη θύοι σοπμά., 5. σὰ Υ,, 
579. Ζα ξυναυλία νετρ]. ϑορῃ. Αἴᾶα5. 611 ϑεέᾳ μανίᾳ 

, ξύναυλος, ΟΙά. 1126. Δι στοίπον ΥΥ̓ δυο ΠΟ Κοὶς 
Καπη πὴ ἀϊθ ϑῦβθ 50 δ ΒΘ. 6 : 

γεμροὺς κλύουσα δυόφόρως ϑαγνόνταξ " 
ἢ δύσορνις ἄδε ξυναυλία δορός. 

πὰ ἴῃ ἀον Οἰοσοπδίτορθο : 
Τὼ πολύστονοι, τόδ᾽ εἰργάσασϑ᾽ ἄ- 
πιότον, ἦλϑε δ᾽ αἰακτὰ πήματ᾽ οὐ λόγῳ. 

Πᾶπη ἰδύ ἀ6γ ψνγϑϊίθ ϑὺβ οἷη ἀοομιϊκοὶ -- ΙΔ] ποΐοὺ 
τὴϊξ γον Πουρθῃθπάθμι (γδίϊου. 

Υ. 82] ἢ, δυβροία γε (σὰ ϑίαπάθ σϑῦγδορτ) παῤ 68 
(θη 'Τοὰ ἀθῦ Ὀδιάθη Βγὰἀθυ) ἀπᾷ πίομῦ οπίβαρέ (ἀϊθ 
Αὐδίῃσαπο δυΐσοσθθθη.}) 416 γοπὶ αίθυ δυδρορδηρθπθ 
ψουυν ἀπϑομθηάθ Ἀθάς (ἀον γαίογμποῃ). Π6θογ :ἀϊθ6 58 0ῃ6 
δ. Ζῃ Υ, 671. ἐξέπραξεν ρτᾶσπαπί [ὕγ: 65. θδυῖρκίο 
ἀϊ6 Αὐδίῃγαησ, 5. Αθθη!ομο5 Ζὰ ἀσ. 450. ἀπεῖπεν 
Μεά., ἀπεῖπε σϑνυ. 76πῈ5 Βαθ8 ἴοῃ ἀθγ Αὐἰονι(ἂς ἀπά 
ΘΓ φοπδθθγθη Εἰ ἐβργθοιαηρι υνοσθη δυϊσθποιηπιθη. παᾶ- 
τρόϑεν ἄδα ϑδίπμπο ποῦ {ς πατρὸς, 8. κῃ Υ͂, 929. 
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βουλαὶ δ᾽ ἄπιστοι “Ζαΐου διήρκεσαν, 
μέριμνα, δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν, ; 

820 ϑέσφατ᾽ , οὐκ ἀμβλύνεται. 860 
ἰὼ πολύστονοι, 
τόδ᾽ εἰργάσασϑ᾽ ἄπιστον" ἦλθε 
δ᾽ αἰαχτὰ πήματ᾽ οὐ λόγῳ. 

εὐκταία δύεμέ δοίίν ; τὶ Ερίροη. Βγ. 46 τρίτην “ιὸς 
σωτῆρος εὐκταίαν λίβα τι. 8.9 ππᾶ τὴϊύ ἀδ]ον. Νάθεη- 
Ῥεάθυΐζαηρ, υυῖθ εὐχῇ οθεῃ Υ. 802, εὔχεσϑαξ ἃ. 8.» 8. 
ὙδΙοκοηᾶν σὰ ὰυγ, ῬΒοίη, 70. 

Υ. 823 ἀϊθ υῃξοϊρβδιηθῃ ἘΠ βο ἢ 5586. ΔΌ ΘΓ ἄἀθ68 Τιαῖο 5 
ὨΙΘΙ θη ἃ05, ἃ. 1, ἀ6Υ ὕμροβούβδιη ΔΡΘΙΓ ἀ65 1μαῖο5 σεσὲπ 
ἄδθῃ Αρο]ὶοη ἀδιογία ἴῃ βοίηθη ΕΌΙσοπ ἔοτέ. ἴΠεθον ἀϊ6 
ΒδοΠ6. 5, Ζζὰ Υ, 671. διηρκεόαν, 5. ΑΘΒΠΠομ65. Ζὰ 
Υ. 724. 

Υ. 8924 ἢ ἀϊο βογρθη ΔΌ6Γ ὑπὶ 46 ϑίδαέ, 445 (οίέ- 
νεγκυπάρίε.. νυϊγὰ πίοι ἀρραβίυπιρίθ. 4, 1. ἀϊ6. ΟΥαΚΕ]- 
βργύοιθ δθου, αἴθ τηΐοῃ υγεσαὲπ ἀεν ϑίαδί Βεβοῦσέ τπδ ἢ 8π, 
Β'Π4 ΠΟΟΝ ἴπ σψό] ον Κγαίς ἀπά Οὐ ρκοιῦ, αἷς ΘΟ ἴδῃγ 
ζὰν ἀϊ6 Ξίαδί ᾿ἰδῦ ποοὴ πιο νογῦθεσ. θ6γ ϑὅργιοῃ πᾶπι- 
Ἰοῃ . νυϑί μου ἄθιῃ [,ἴῖο5 Ζὰ Τ μδὶ νυυσάθ, πϊεῖς Υ, 730 
ἔ,. ϑνήσκοντα γέννας ἄτερ δωώδειν πόλιν. ὕεβεοῦ 
ἀὰ5 Νἄμεγε 5. Ζὰ Υ. 671. μέριμνα 5ίεμέ οὈ]εοοῦν : 
Θεροπβίαπα ἀθτ ϑοσρθ. ὥᾧῦ. Αδῃπιτοῖθβ 1πὶ Θ'ΔΟΠΓΘΡῚ 

Ο αἀπίογ: ϑυθδίαμνα. ἀμφὶ πτόλιν ἴῃ Βεοίγοι ἀον 5ίδαΐ, 
5. ζὰ ἀρ. 694. γοῖ ϑέσφατ᾽ μαὲ εἶπ 1 πεῖ}] ἀδεγ ὕτ-- 
Καμάθπ ποοῖὶ γαὶ, νγὰβ δάσο 'πὶ Νβά. υὑπᾶ δπάθγῃ σὰ- 
ἰεπ Ηδπαξομγι{6η 1616. ἀπᾷ οἷπ ἘΠ ΠΒΟΒΙ 6056) βομοὶπέ, 
Ὑγ61} ππδη οἷπθ ὙΠ υπΠσ5ρΑΓΕΚΟΙ γουπδίθ. 8. δῦοῇ 
2} ..5.18., 

Υ. 826 ΠΗ ντεπάθί βἰον ἄβθγ ΟΠΟΥ δπ ἀϊθ Τ1μοΐομοπ 
δεϊρβδύ. αἷβ αυὖ ἀογ Βἅδϊπε Ἰΐθσεπη (5. ζὰ Υ. 793) πιῖδ 
ἄδῃ Υὐογίοπ : δὸὲβ! 1ῃΓ βθὴγ ὈδκΙαραπδυγοσίῃθη., ἀἴ6 565 
{μαίθέ 1ῃγ 815 δέντας {Ππρ]|Δ 0] 1 .ῃ 65 (ποία ] 1 δέ ἀ885, 
τγὰβ ἴῃ {παίθι): 65. Κϑὴὴ (τΥῖγ θα γθπ) ΡῈ ἀ85 θ6- 
ἡδιπιηθυπενγγαϊσαε 1,618 πῖοῆέ ἀυγοῦ 485 Υγοτύ (ἀοοῖ 65 
νγαγὰ 6 πίοιύ ὉΪ08 σαπιθϊἀθί, βοπάθγῃ υΥΓ ΒΕ απ 65. τηϊέ 
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ΗἩΜΙΧΟΡΙΟΝ α. 

τάδ᾽ αὐτόδηλα, προύπτος ἀγγέλου λό- 
γος. ὄτρς β. 

890 διπλαῖ μέριμναι τὰ διδυμανόρεα πόνων 858 
κάκ᾽ αὐτοφόνα᾽ δίμοιρα τό- 
λεια τάδε πάϑη. τί φῶ; 

ὈΠ5ΟΥπ Αὐροπ). οὐ λόγῳ πον ἄσγοι ἄλ5 Ὑγοτύ, βοη- 
ἄστη ἀσγοι αἴθ Ταῦ, ἴπ ἅδον ὙΝΙΡΙΟΒΚοΙῖς; γ ΟΕ. ϑορἢ- 
ἘΠ]. 1458 ἀλλὰ γιἀπέδειξαν οὐ λόγῳ μόνον, Αἰαβ 
818 κού λόγῳ δείξω μόνον, σὰ Αἴβοῃ, Ῥχοιι, 836, 

ὟΝ, 829 --- 840 νυἱνα ρσονυυδῃη!]οἢ 415 ΝΔΟΙ σ απ 
ΒΏρΡΘΟΒΘΉΘη. ἀοο μᾶρ6 1οὴ εἷπθ ϑίγορῃθ. ὑπᾷά ὅδροη- 
δίγορῃθ ἀδγᾶιβ σοιῃϑοιύ. ἀὰ ἄϊ6 Ἐπ βρυθομυπσ 465 Εϊη- 
26] ποθὴ ἀρ οἢ Βουγογύγ{, ἀπά ἀον ΝΔΟΠροβαπρ ν᾽ 6 ἢ Ὁ 
Ὗ. 841 δπμορί, ἘΠπὸ ἀθπάθγυπσ ἰδέ πὺῦ Ὗ, 8390 ποιμὶρ, 
το ἴοι τοὶ αμὰ πόνων εἰπροβοίχέ μὰρ6, τοὶ [6] ἀυγοῖι 
οἴῃ ὙοΥβθιθη α08, Ὑγαγάρ δὴ ἄθη Ἀδμπά ρρβοιγῖεθοπ ἀπά 
δρᾶϊζει 5 γαγϊδηίθ οὔϑυ νου θθββθύαπρ τοι τάδε Υ,. 832 
ΔΠΡΟΒΘΙΘΠ., ὙὙῸὺ 65 οἷπ 1Π6}} ἀον Τὐγκαπάθη βίοις τάδϑ 
ὙΥἰγΚΊῖο μαῦ; πόγων Κοπηΐθ θρθμΐα}}5 ἃ15 Επάγγογ 4683 
οΥβοα ἤν δ Βαπᾶθ βίθῃθπα δησθβθῆθη ὑγογάθη., ππᾶ 
δΥμῖο]0 πρᾶϊου βεῖπθ 5066 Ὑ, 8995. Βἰπίοῦ πόγοϊ, υγυομπ. 
65. 8πὶ {9 ]οῃδίθη σὰ σθῃῦγθῃ βΒοθϊοπ. ὑΠᾺ γγὺ 65 γγ6- 
πϊσοίθηρ ΒΡ. πἰομῦ μαί. Αδπηϊοῦθ ΕΘΠΪΟΥ 5. ἴῃ ὅ80ῃ- 
Τοριβίου ἀπίου: Αἰβομυ!οθ. 1)85 πϊηΖθὶπθ 5. ἃ. 5. Ο, 
1ππι οὐβίθῃ Ἄθυβθ ἰδῦ δἷπ αἴθ θά θϑίθρεηάθβ ἀβυπάαρίοῃ: 
ἮΙΟΥ ἰδ 65 (ἀδ5 1,614) 56  05ὑθυβι Έ 10}. (ἀππι (6 } 087 510} 
Ζοϊὶροπὰ}), γὸῦ Αὔυρθη ἰδύ (65 Βοίθῃ Βοιυιομύ (ἀὰ5. γοῃ 
Βοίθηῃ (ἰοιμο! οί). 

Ὗ. 8390 ΠἶϊᾺῸΓ ἀορροϊίο Καπημπηουηἶδθθ βἰπὰ αἴθ χυγοὶ- 
τηϑπηῖσοη Καιρῖ.- [7606] ἀογ 6! βίου! οσιηρ (αἴθ νὸπ 
ἤθη ΖυΥοῚ ΝΜ ππονπ ἴῃ ἰζαπιρίο οἰσοημᾶπαϊο γο] γαοῃΐθη 
ἸΜΠογα τον 61} :Σ Ζυνθι ἢ 6 }}1σ γο!!οπάοί (Ζιι οἴποπι Ζνυθιίποῖ- 
Ἰσοη πιϑιη] το σοννογάθῃ) ἀϑῦ Αἴθδοβ [μοϊά, {Π00 6 αἴθ 
Αὐΐπαϊιμθ νοῦ τῶ ὑπὰ πόνων 5. σι Υ, 8929, πόγος 
Ὁ του γῸΠὴ Καπιρῇ, ψΕοΓΡῚ. ϑόρΒ. ΟΡ ΟΝ, Φ1 τρόπον μὲμ 

ἂν πόγων οὐκ ἂν διείποιμ᾽ ὧν αι. ἃ. ἀβονωνας 
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τί δ᾽ ἄλλο ὦ ἢ πόνοι δόμων ἐφέστιοι : 
ἀλλὰ γύων ὦ, φίλαι, κατ᾽ οὐρον. 

(Ξο ἀσιπᾶεὶ. παπᾶ ον. δίδυμ᾽ ἀνορέα Μαεᾷ. Βεὶ ΥΥ εἰρεῖ, 
ὙΥ0Π.. ΑἸΙά, ἃ. ἃ., δίδυμ᾽ ἀγορέᾳ Ὕαυγπεῦ. πᾶ ΥἹοί. 
τεέθλίο δίς οὗ δὺβ Αδπάθεπησ, δυβίοσοῦ διδυμανόρτα αἷϑ 
γαιϊαπίε, διδυμάνορα Βμερ. Α, δίδυμ᾽ ἄνορα Ἀθρ. ᾳ 

ἀπᾶὰ (απίαῦν. 1) Καπη τἰῦ εἐγανόρειος (πᾶ, ἄγανό- 
ρῖος ἀπά ἀγάνόρεοξ ) Ῥδιβ, 9848. νευρ ϊοῦθη ννθγάθη, 
Αὐοὰ Γὑπτ Ἤν 05. δῈ}5 ΒορβοΚΙοβ. ΝΝΑΌΡΠΙοΒ ἃπ ἀγό- 
ρέος πόλεμος, ἀνδρεῖος, ὁ πρὸς τοὺς ἄνδρας. 1Πεὕογ 

οἴνγαβ Ἀθη! ομοβ 5. χὰ Υ. 760. ἴθεθοσ διδυμαγόρεα 
μιαροὶ τὰν διδύμοιν ἀνδροῖν κακαὶ, ἀπᾷ ἄνει κάκ᾽ 
αὐτοφόνα ἀ. . ὕξεθει! ἀοι δε θξίθυϊθραπο., 5. ἀδ5 580}- 
γεοϊδίον ἀπίο  Αἀ]δοξίνυμῃ. Ὀξδδε. αὐτοφόνος 5. Ζὰ 
Αξ. 1061. δέμο:ρα, γνετρὶ. ΗΙΚ. 1098 κακοῦ καὶ τὸ 
δίμοιρον, δυο} Αρ. 69] δίλογχον ἄτην ἀπά Ζὰ ΗΚ. 
601. ΣΑΟΟΣ ἐξίκι Δἢ ϑορῇ. Απί. 1τὸ ὅτ᾽ οὖν. ἐκεῖ- 
γοιῖ πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν καϑ᾽ ἡμέραν ὥλοντο. 
{9εθτῖσοηξ Καμη ἴδ. Ζα δέμοιρα τέλεια τάδε πάϑη 
αἴας Οοπηϊπποίϊοπ. γαρ ἐὐβᾶηζθη, Ἔ: ΓΟ ΒΕΗ. χὰ ἮΝ Υ79, 

τέλεια ἴὰν τετελεόμένα ἐστί. Βιαιξ ταάδε οάδν τὰ δὲ 
Βάθθη ΝΜίοεᾷ. (Ὁγεῖροϑ) ὑπὰ αηάοτο Τὐγκαπάδη τα, ΑἸά. 
πᾷ Οχῇ. Κοίηβ νὸπμ Βεϊάθη, 5. ζὰΘ Υ. 829. τέ φῶς; 
ννα5 5011 τοῦ (ἀδΖι) βάσϑη ὁ νευρὶ. ϑορὶι. ΚΟΙ, 515. 

Υ. 833 ντὰβ 806. πάθε (50}} ἴος. βᾶρϑὴ) 815 1μεἷ- 
ἄθῃ βίηᾷ ἀε5 Βδυβθς Ἡβογάρθποββθη (πὶ Ηδιβα αἰπμοὶ- 
τηΐβο} ὃ τέ δ΄ ἄλλο γε, πϑιϑίοῆ φῶ. ορῖι Καπη 
ἴδῃ δύο ἐστὲν ογσᾶηζθῃη: νὰ ἰδ ΔΌΘΥ 8 ΠἀοΥῈ5 εἰ5 
Τ,οἰάθη πὶ δυο δἰ οι τηξβοῦ ὁ ἃ. 1. εβ βἰπά δθοὺ πυῦ 

(πἰομέβ. 815) 1 άθπ τὰ Ηδαδα εἰμ θιπῖβοῃ. 95. ἅδον αἷδ 
Ἠράδννεῖβα Ζὰ Ρεῖβ. 905, {0πἢθεγ 16 Αὐπἰαββδαησ σοῃ 
πόνων 5. ζΖι Ὗ. 899. πόνοι πόνων νὔτάθρ ΠΒοϊίξϑηῃ : -- 
ἀΐε στδίδίθη 1,εἰάθπ, γογρὶ. ϑόρῆ. Κοὶ. 1938 κακεὶ κα- 
«ὧν ὑἀπᾶ υηβοτθ Βεβιπουκαπρ ἀ85.. 8Ὲ0 ἢ} Ζὰ Αἰβοῦ, Ῥουβ, 
667. δόμων ἐφέότιοι, 5. Ζὰ ἯΙΚ. 861. 

Υ. 834 αὖον ἰαϊξῦ ἴπ ἄεγ ΚΙαρεπ, Ἐτοιπάϊππεη, 
ἘΔΗγνυὶπάς (Ζαρ6) πιΐοῃ βϑγα, ἄ. 1. θ6ν ἰϑἴβέ χηϊοῖ ἴῃ 
τηοίποη Κίδσεπ ἀπροιίηδογε ἔογέξαθγοπ, Θ'ϑνν, ἀλλα" 

» 
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ἩΜΙΧΟΡΙ͂ΟΝ β΄. 
88 ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ κρατὶ πύμπιμον χεροῖν 

ἄντ. β. 860 

'πίτυλον, ὃς αἰὲν δι’ ᾿4χέροντ᾽ ἀμείβεται 
τῶν ἄστονον μελάγκροκον 
ναυστόλον ϑεωρίδα, 

γόων (ἀϊα τηοϊσέοη Τσκυπάθη γόον σορθῃ 485 Ὑουβπνδδ [8 
ἀπά δΔ5 Ἃ6Υ αἰίθη ΟΙοἰ θοῦ ἀθγ Ο-μαυέθ δηΐβία πΠ46}}ν 
ὦ φίλαι, κατ᾽ οὖρον, ἀπ4 ἀἴ65 ταὶ ἄδιη Εἰρομάοθη 
νου θαπάθῃ ς ἀοοῖι ἰδ ὦ αἷβ Οοπϊαποίναβ αὐπευαδῆεα πηά 

πδοῖ κατ᾽ οὖρον χὰ ἱπίογρυπρίτοη. ἴΠϑροῦ ἄθπ ὅ6- 
Ὥγδυοι ἄογ οὐδίθη Ῥϑύβοπ ἀὯ65 (ὐπ]πποίϊνιι. 5, Ζὰ ΘΓ, 
538, ὅθεν κατ᾽ οὖρον οὔδη Ζι Ὗ. 67. 

Ὗ, 895 τυάεντέ (θείγεϊθι) ἴογύ ἀαβ. ἀπὶ 465 Ἠδιρὲ 
δοβοπάοίς ἨΗᾶπάεδ - βΟμΙαροη, ἴὔεθοῦ ἀϊθ δι(ίθ, 510} θεὶ 
μοί σοη ΚΙαροπ ἀὰ5 Ἠδυρέ ὑπὰ ἀϊ6 Βγυδί σὰ βοβία θη, 
5. Ζὰ ἀρ. 1121. ἴ9εθὲῦ ἀϊθ ἀηγθάβ 5. ζὰ Ῥεῦβ. 800, 
ἅδε ἐρέσόετε πίτυλον, ἃ. ἱ. Ὀεοέγεϊθέ ἀδ5 ϑοιίαροπ 
ὈπυπίογὈγο θη ἴογέ, γΘ ΓΘ]. Ῥεγβ. 1004 ἔρεσσ᾽, ἔρεσόξ 
γἰαὲ στέναδ᾽ ἐμὴν χάριν, θεν Ἐρατὶ, «15 ϑίπρυανὶβ 
5βίαί 465 ῬΙυτα] 5, 5. τπίρθπ Ζα Ὗ. 9928, ἅρεσ ἄρῃ θυδ 15 
χεροῖν 5ἰαιΐ ἀ65 ῬΙυγα 5. χὰ ΟΒοορι. 201, 

Υ. 836 ΠῚ ννϑῖομο5. (ϑοθ]α ρθη) Ἰθάθβιηαὶ ἀυγοῖ ἄρῃ 
Ἀσμογοη ἀχϊησί, ἀδὺ ἀδ5 ἀπθοκίασθαγο βοθνναγθ νυῖη- 
Ῥοὶία ὙΥ ΘΙ ΒΒ ΟΒΗΣ τ νύ (τᾶ τ). 445 ἀπθοίγοίθηβ ἔν ΑΡ0]- 
Ἰοθ (ἀὰ5 πῆᾶη πἰομύ χι! πγθη ἀθ5. Αροϊΐϊοπ Ὀεδβίεϊσί), 
(5 πηροβοηηΐθ, ἴῃ ἀἀ5 ΔΙ ἀβϑοπᾶάθ τιπα ἀπουβ θές (ἰϊομῦ- 
1056. δηπίογθ) 1ζ8π4, Εὰ νυἱγὰ ἀδάστοςν 416 δίδικο 
ον Βομ!ᾶσα θοζΖοϊομηθί, αἱὲν Ἰθάθϑμμαὶ, 50 οὐ δἷπ μας 
Εὐοὶ σέ, γε γρ], σοι. 1074, Χοπορι, παρ, Π|| 2, 98, 

“Ὁ. ἃ... ὈΘΒΟΠΑΘΥ5 Ὀοῖπι ΑΥ ἜΠΚΕΙ ππὰ ἀθιὴ Ῥαγεοἰρίαπι, 5. Ζ1 

Ῥγοαι, 959. δι᾿ ᾿ἀχέροντ᾽ εἰμείβεται πάνδοπον εἰς 
ἀφανῆ τε χέρόον ἰδῦ ζὰ ψουθιηάθη, δίδη Κοηπίθ Ζνυυᾶν 
δε ᾿ἀχέροντ᾽ ἀμείβεται τὰς ᾿ἀχέροντα διαμείβεται 
ὨΘΠΠηΘΠ, ὑη4 50 Διο ὍΒρορμ. 1027 ἔ., ἔσαν, ῬΒοῖη, 218 
ὅταν δι᾿ ἐχϑρᾶς ποὺς ἀμείβηται χϑαγοὸξ, 5. Ζὰ Ῥτοιῃ. 
φϑά, «ἰ]οἷπ ἀᾶπη νυῦγἀθ δῖον πάνδοκον εἰς ἀφαγὴ τε 

4 Ἀ 
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τὰν ἀστιβῆ ᾿ἡπόλλωνι, τὰν ἀνάλιον, 80θό 
840 πάνδοχον εἰς ἀφανῆ τὲ χέρσον. 

χέρσον νοηῖσοῦ σαὲ ἈπβομἸοἴδεπ, ὙΙΟΙΠΘΩ. ἰδὲ δ᾿ 
᾿χέροντα ἴὰν 5᾽οιν χὰ πεῆπιθη ἴῃ ἄοΓ Βοάθαξαπο : ἀυτοῖ 
ΤῸ ᾿μᾶπρο ἄδ5 ἀοΐούοη, ἄδθῃ Αομθύοπ Πϊπυπέθυ, πιοἢί : 
ἀυνον ας Βτιοῖίθ ἀθ5 ἀοβούοῃ, δου. ἄθη ἀοίΐθτοπ, {ἃ 
ΟΥ̓ δἰ5 εἷπ σὸπ ἄθι Οθουννυοὶε ἴῃ ἀἰθ Τὐπέογνν θα Τὰ γθ ποτ 
πη αἴας ΚΙαροη ππὰ Θομϊᾶσα ἀοὺ Τυδαθυπάρη ἄθὰ "ο64- 
ἴοπ Ζιίγαροπάου ΕἼ σὰ ἀθηκοη ἰδὲ, 5. ζὶ ἄρ, 1594. 
ὙΥΘΠΠ Τ8 65 πἰοῃῦ δυκιἄγθῃ νν1}} : γουτηϊ(οἰδέ ἀθ5. Αο]6-- 
ΓΟ, νὰ ΠΙΘΙ ὙΥΘΠΙΡΟΥ νυ ΠγβομϑιΉ] Ποῖ ἰδέ, ἴθορον διαὶ 
πϊῦ ἄθη Αοσοιδβαύννιιβ ἴῃ ἀοὺ Βράραυξζαπσ ἀ τ ὁ ἢ 5. ΟΌΘη 
ψὰ Υ. 188. ἀμείβεσϑαι 5ιομέ δυοῖν πὐϊό ἄθπι Ὀ]Οβθπ 
Αὐδουδαίίγιβ ἴθ ἀοὺ Βεάθυξαηρ, οἰηάτίπσοη, 2. Β. Ηοπι. 
Οά. 10. 828, Αἰἴδβοῖ, Ηἰκ, 294, Οδβοθρῆ. 971, ἴυτὶ 
ΑἸΚοβί, 7 υπᾷ νἱϑ]!οῖοδε Ῥῃοῖμ, 8530, .5. ὙΥ̓Θββθησ Ζὰ 
Ἡρτοάοί. 8. 12. υὑπὰ εὔθη 50 αἴ δοίϊνο Εοση. 16 
Ουπβίσιοίίοι ἀμεΐβεσϑαι εἴς τι νεῖν ἄγοι εὐσαμείβειν 
οὔθη Υ. 840, υπηά ἀϊθ ἀορρεϊία Οὐοπρίγιοίί οι ἀυτοῖ 
ΤΠοοκιῖς. ὦ, 104 ϑύρας ὑπὲρ οὐδὸν ἀμειβόμενον 
ποδὴ κούφῳ νοτγίπεϊαϊροί, ἄστονον (ἄστολον α«αἷ5 γα- 
τἰδηΐθ ἴῃ ἄθη ὅθ Πμ0Π16η} ὈΠΌΘΚΙΑσθαν. πίομέ σοπαρ Ζὰ 
Ὀοβθυίζοη, νὸπ Ηδβυοπῖοβ ἄστοιν μεγαλόστονον, νοπὶ 
ϑοδο!ϊαβε ἀστοὶ καπκοστέναρτον οὐκιᾶνε, ὙΕΡΡ]. ΟΠοΘριι. 
429. 808 ἀνοίμωνιτοθ,, τ. Τρη. Ταῦν. 1949 ἀστα- 
γκτὸς (σβγοι. ἀσταρκτὸν, οὐ παταστάξον, ἀλλὰ ῥύ- 
δὴν) ὅϑόορῃ. Καὶ. 1251], 1646 ἀστακτὶ, ἀπο ὠἀσταγὴς 
τ. ἃ... 5. ΑΡγθβοῖ Ζὰ Αγϊβίαϊποί, Ὁ. 141, γα]οΚοηδν χὰ 
ΤΠΘΟΚτ. ΑἀοπῖδζΖ. Ῥ- »6. ὌΠ5 20 ΦἘυέν, 882. ψαῦ- 
στόλον (δεν. ναὐύστολον) σεϊιγε ΖζΖὰ ᾿ἀχέροντα υπᾷ 
γορίοσέ αἷ5 δ υθα]6 ἄθπ ἀσοιβαῦνναξ. 5. Ζὶ Ῥτοπ. 906. 
196 8εγ ἀϊε ἘΔΠῸ ἀον - βάς γαυστόλος ϑεωρίδα 5. οθοἢ 
χα Υ. 9035. ϑεωρίδα ποηπί Αἰβοῖν!οβ ἀὰ5 ΚΘΗ ἀ65 
ΟΒδγοπ. νγοϊοθον ΝΝπια ἄθ δ ηγ ΠΠ0 ἢ} νὸν Αἰδθπδὶ ΠδΟ0}} 
6105 πὶ Οἰθβοϊθηκοη ἔν ἄθπ ἀροί!οπ. δρροβαπαΐοπ 
ΒΟΒΗΪ. χυκαῖι (5. Νίθανβιαβ ΤΠ Θβοιβ οἂρ. 10, Κ'ρδῃμθη 
Ζὰ ΚαΙΠδ ἢ. 1)6]. 3514 ἃ. 8ἃ.}. πτπίθυβομοιαθί 65. ΡῈ Γ 
ἀυτοι ἀΐς Βεϊξᾶίζε τὰν ἀστιβῇ ἀπόλλωνι, τὰν ἀγά- 
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ΧΟΡΑΊΤΎῸΟΩΣ. 

ἀλλὰ “7ἀρ ἥκουσ᾽ αἴδ᾽ ἐπὶ πρᾶγος ἐπωῳδύς. 
πιχρὸν ᾿Ἡντιγόνη τ᾽ ἠδ᾽ Ἰσμήνη, 
ϑρῆνον ἀδελφοῖν. 
οὐκ ἀμφιβόλως οἶμαί σφ᾽ -ἐρατῶν 870 

840 ἐκ βαϑυκόλπων στηϑέων ἤσειν 
ἄλγος ἐπάξιον" 

λιον. ἴθοθον 50] 06 Οχυπιοτὰ 8. Ζι Ῥγοιη. 882. Απ 
ἐἰστιβῆ ᾿ἀπόλλωνι ἰδ πῖομε δηχιυβίοίβοπ., πιᾶπ πιᾶρ 7) 
ὑνοσθη 465 οΟ]οσθηάθπ ἃ 815 νουκῦγχυ Δηβθηθη, οὐοΥ οἷπθ 

ΥΠΟΚρΡΠΒοη ϑῖς ΔηπΟηθ ἢ. 5. Ζι Υ, 1068: ἀοοῖ ἰδὲ οὐ- 
βίθυοβ δἰομοσου ἀπὰ νυ ἢ ΒΟ ΠΟ μοσ. ἤποόλλωνγι ἰδὲ 
ἀαύϊνυ5. οοπιμηοῦϊ, πάνδοκον εἰς ἀφανῆ τὲ χέρσον 
Τῶν εἰς πάνδοπον ἀφανῆ τὲ χέρσον, νεῖ [ξεν διοὶι 
ἀἰο Ῥυὰδροβίίίου. θ6Ὶ ἄθηὶ Ζνυεϊίοπ ιθδίαπίναμῃι βἰθΐ, 
2. Β. ῬΡιμάαν, 15ίἢιη. 7, 88 ἔπειμε γῆρας ἔς τὲ τὸν 
μόρσιμον αἰῶνα. 1|ε6θεὲν 4ἴ6 γεν πἀαπροραΓΕΚΟΙ 5. 
οΡδὴ ζα Υ. 2906. πάνδοπκον αυῇ ϑεωρέδα σὰ βεσίθμθπ, 
ἰδ ΠΟΥ ἃι5 ππδηοπουϊοὶ ανὔμπάθη πἰομύ γαίμδαπι. {760 ι1-- 
ΘΘΩ5. νυν 616 Τ]ηέθγννοι οἵθ. 8415. δἰἰθβ δυϊμοιμθπα ὈῸ- 
ΖοΙομποί. 5. “ῬΙοιμῆθ]α χὰ ἃ. ϑι, 

Ὗ. 841 Ῥερσὶππέ ἀον ΝΟ σοβαπρ ὧθ8. ογβίθη ὅο- 
ΒΑΠρΑὈΒΟΙηΙ 5. ὙΥΙΘ τὰ νογροβθᾶηρο, ἀὰ νγὺ (6Γ ϑ΄'ΠΠ 
δῖον. βοῃ!οίβύ, ΚύγζΖοσθ δπαρϑβθβοῃθ Ὑουβθ βίθῃθη. 50 
Βα διι0ῃ. Πἴον ΚῦνΖογθ. Ἰ6άοοι. διοποπιθίου. ροβοίζε, 
9) ̓́λ: ΟἸοντ μυουῖη. Ὀοιμουκῦ. ἀδἱ5 Απέσομθ τππὰ ᾿ἰδπιθηο 
5 ἀ6᾽ Βιιρ Κοιηηθη. ψνὸμ ἄοὴ "046 ἴἤγοῦ θυΐαοῦ 
οπδο ιν Ἰομ σε. 8516 βιπα αἷβ αἰ ἀἷθ Ἰμοϊομθη Ζαρθηοπᾷ 
ἀπ 59) δα ἀϊοβοι ρθη τυθυΐομα σὰ ἄθηκοα, ἀλλὰ γὰρ 
ΔΌΘΥ ἴα... νϑυρ]. ϑὅόορ. Απί. 148. διιοῖ) οἵύ ἴῃ Ῥγοβᾶ. 
ἴθεῦεν ἀλλὰ --- γὰρ 5. σὰ Ῥτομ. 9438. αἵδε Πἴοι, ἀκα, 
νυ οἵδ, 5. ἀὰβ 'δοῃγορι δου. ππίου  Ῥγοποιμθη. ἐπὶ 
πρᾶγος πιρρὸν σι οἴποπι Ὀϊζίογοι Θοβομᾶςίιο. ἀπὶ ἀἷδ 
'"ΤοαίΘηΚΙαρο σὰ οὐοθοη., ἄοπη ϑρῆνον ἀδελφοῖν ἰδὶ 
οΥΚΙᾶνοπάο Αρροβιίοη,, 5. ζὰ Ῥγοπι. 600. 

Υ. 844 {ἴἰ οἴνπθ χὺι χυνοῖ το! πὶ (10 ΟΘνν 5]νοϊί, βἱοθου) 
δἴαυθο ἴοι {(Ζυναν), ἀα 15. δἷο ἀπ (ἀο!]οο. ἃι5. {10 5] ΡῸΓ 
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ἡμᾶς δὲ δίκη πρότερον φήμης 
τὸν δυσκέλαδόν δ΄ ὕμνον Ἐρινύος. 
ἰαχεῖν, ᾿Αΐδα 

8500 τ᾽ ἐχϑρὸν παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν. 870, 

(εξαταυμάϊσευν) Βγυθέ βοπάθπ (αίξευπ . Πουυογαάγϊπροπ 
με Ὑγ ΘΓ άθ ἢ ΠΟΘΙ ΠΘσβθθθὴ (1 γ6 η σογθοίθη) ϑοθιμοΓΖ. 
οὐρ ἀμφιβόλως, τεῖρὶ. Υ. 794, Ῥεῖβ. 871. ἐρατῶν 
γνϑυθιηᾶθ ἰοῦ ποθ τὶ ἐκ βαπυνδλάμαν στηϑέων, 50π- 
ἄστη πἷξς ἄλγος ἐπάξιον, υὑπᾶ γουβίθβῃβ ἀδγαπίοσ αἰα 
δεδρθίθη Βεγάάοσ, ὙΠ πᾶν 65 Ἰθάοοῃ ζὰ στηϑέων 
Ζίοῃθη., 50 δεῖ 65: ἂἃπ5 οροπάθν Βγαβέ, ἔξ βαξυ- 
κόλπων στηϑέων (ἄστοι ἀϊθ ϑγῃϊζθϑῖβ Ζυγθῖβυ ]ρ.) δὰ 
ἄθπι (ἰοἴβδίθη αὐὰπμάθ ἀοὺ Βιυβί, νυοάθγοι δαυξσοαχίοκε 
νυὶτὰ, ἀδ 5 ἀθὺ ϑ'οθιηοΥΖ Κοίη ΘΡ ΒΘ Ομ ΘΙ Γον ΟἽΕΥ δενγῦμη- 
ἜΡΨΕΝ ἰδέ. ἄλγος Καπη νγθρϑὴ ἥσειν ἀιοὶ ἴθ ἀεν ργἃ- 
δηδηΐθη Βεάδαϊαπο οἰ που Ζθηβυα ἢ σΘΠΟΙΙΘ ἢ ννογάθη. 

Υ. 847 δίρ(η 65. ἰσῦ ὈΠΙΠσ, ἈΠρΘΙΉ6556Π. 5. Ζὰ ΗἸΚ, 
1037. πρότερον φήμηξ ΥΟΥ ἴῆγεπι Βυξΐα., 6ῃ6 βἷθ ἴἢγα 
ΚΙαρδ ἐγθοθοη., Ὑἱθ δος ἁποὴ : τὸν ἄθγ Αὐῇογδογαηρ, 
86 βἷθ δ5. ὑῃ5 δοιίβθη, θυ ΟοΥ, νυ μου ἀϊα [μοϊοῆθη 

ΓΓΠΟ σὰ (θϑιομῦ θεκΚοιηπιθη Πδιῖέθ, νγο θα πῃ ἀδη ἀσρρη 

εν Ἀεϊάθη Κομὶρϑισομίοῦ. πιθοῦ 815 ὈΠορΡΗβ Πα ο ἀπά 
{π6 1} πα ἢ πι5]05 σο θη, 

Υγ. 8418 ἄδῃ πιξεδηΐσεη Οἰδβαηρσ ον ΕἸ Πηγ 5. ἄθπ 
δυδυβκηηροηάθη ἰθβδηρ, νυϑίοῆθη ἀϊ6 Εἰγπην 5. δἰπρί, ἃ. 1. 
ἄθη ΚΙαρσουθβδᾶησ δον ἄθη σοὸπ ἄδθπι Βυυάογρατα ὑθσᾶη- 
δΈπθὴ Ε εν ἂς: Βειυάογποτάβ: γῦρο]. ἂρ, 655, 967 
ξ.. 1169 ἢ, 1164 ἢ, 1448 ἔ, Οδοορῃ. 470, Εππι, 
899. Ὁ ΞΞ- 996 ἜΣ δ η ὙΠ ΟΣ Ἷ 

Υ. 849 ἢ, (6115 ἀ6θ5 Αἰάθβ νϑυπαίβίεβ 1,}1.64 ἄδΖα- 
Ζυβίησοη, ἃ. 1. {6115 ἄθῃ ὑροσπ σαβαηρθηθη ΤΎΔΟΘΓ- 

, δοβᾶησ νίαροηῃ ἄἀ65. Τοάθ5. ἀδὺ ἀμ  ] ὩοΚΠ ΟΠ Θ ας Βειΐάογ 
ἀδιῖῦ σὰ νϑγθϊπάθη, ᾿δΐδα. (ΥἹοι. ᾿41δ.) παιᾶνα ἀδ5 
1164. νγεϊοῖοβ Αἰάθβ βἰηρέ, ἀδ5 Τοάιεη!οᾶς γΕΓΒΙ. Ετ, 
Ιρῃ. ἴαυγ. 182 Εἴ, τὰν ἐν ϑρήνοις μοῦσαν νέκυσιν᾽ 
μέλεον, τὰν ἐν μολπαῖς ϊδας ὑμνεῖ, δίχα παιάνων, 
ΗΙΚ. 7 γορον, τὸν “ἄϊδας σέβει, Τ78 “Ἄιδου μολπὰξ, 
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“τ 

δυσαδελφόταται πασῶν, ὁπόθαι 
στρόφον ἐσθῆσιν περιβάλλονται, 
κλαίω, στέν Ὁμᾶι, καὶ δόλὸς οὐδεὶς 

δῦύ μὴ ᾽κ φρενὸς ὀρθῶς μὲ λιγαίνειν. 

ΠΠΜΙΧΟΡΙΟΝ ἁ. 

ἰὼ, ἰὼ δύσφρονες, στρ. ἃ. 880 
φίλων ἄπιστοι καὶ καχῶν ; 
ἀτρύμονες πατρῴους 

δόμους ἑλόντες, μέλεον, δὺν ἀλκᾷ. 

χα8. ἩρίαΚΙ. 1097 τὸν ᾿Ἄΐδα χορὸν, ἘΠ. 143 μέλος 

᾿ϊδα. Δῃ ἄδθι ἀουίδομθη Εοστ ἄθ5 Οδηϊ νη ἰδ ἴῃ 
Δ δΡ 5 βομθη γούβοη ΘθΘ 50. νγϑηὶρ δηζιπβίοϊβοι . Ὑν]6 
δἂη Οἰδιπόδα Υ. 866. 1049, ϑορᾷ. Απί. 8380, ἀᾶ 68 
ΕΠ ροππδιμθη δἰπ. γὸῃ ἄθμθῃ πιᾶπομα αἴθθ86. ΕὌΥΠὶ Βορὰχ 
πη Ῥχοβα Βᾶθθῃ, 

Ὗ. 861 Πἶ 5'ομβέ ἀΐϊθ ΟΠου γοῦν. ἀϊα ἀπίϊσοῃθ 
ὉΠ ᾿ϑπιθὴθ ἴῃ βὐππηπηθη ΘΟ πιοΥΖο δἰοίν δα αἴθ Ἰμθῖοπθα 
ἴῃγονῦ Βυϊάθυ. νυουΐδα. πὰ συ ἀθίσ μα! Ὁ δὺδ: 80} 1ἢγ 
ΘΝ μηδ νυ νυϊβίουθπ ἃ]|1|ὸὉ 5. βουνίθίς οἷπθὰῃ Οὐνίο!] 
ἀπὶ αἴθ ΚΙοΙάθυ [οι ἰθρϑ (ππέον αἰΐθη δαηροίνγασθπ οὐον 
ὉγοΙθογη ἀθογῃδυρί), ἴοὰ Ῥανγοῖπθ, ἰοῖὶ θϑβθαῖζα δας, 

μα Κοῖπο ΤΠ Δυκοδιηρ (Υ θυβίβ! 6) δῦ 65. ἀαἹ5 πΙομέ 
σοῦ Ἠρθγζεη δυΐιϊοιες 10ἢ. Ἰδιμποῦπ 50} 116. ἐω 5(ομέ 
Δα ΒΞ Υ μ8}0 ἀθ5. Ὑ δ βπαίβθ5. 5. Ῥϑῦβ. 873, χὰ ἀρ. 1490, 
ἘΠΙΏΒΙον χὰ ἔπν, Νῖοα, 90: δ} 485 5'δομυθριβίο. τπ- 
ἰθυ : Γαίἰογ]θοίΐοηθη. ΕΠπ6 ἃπη!Π1οπ6 ΘΚ 16 1}16 ἰδῦ ἀπίρη Υ, 
907 Πἰ. 96 δου παρέ υυϊγᾷ δέιοι πἰϊύ ὁπόσος υἱηβομεῖο- 
θ6π, γϑγ]. Ῥύομ. 121, 409. Κ΄. δύοῖ ἀὰ5. σ'αοιγορί βίον 
απίον : ὑὐπιβοβγοίθαης. στρόφον, 5. σὰ ἯΙΚ. 443. αὶ 
ἄοπι ϑίππθ παοίὶν ἴὰν: ἀπά Ζυγὰγ, νεῖ οἵδ, μη) βίεβί 

ΠροΒοῖηραν ἀθευίβοισ, 5. σὰ Ῥήομι. 789, ὄπ φρενὸς 
νοι ογζοι.. 5. Υ. 899 ἢ, υπὰ ΒΙοιπμῆοϊα χὰ ἃ. ὅδ'΄:. 

Υ. 8δ0 1ἴ{ δοῖν. δοὸὲ ἀπθοβομποπθ. αὰ ἴθν ΕἾ θαμ- 
ο ἄδρη προ ιογβᾶῃ ππὰ νοπὶ ὐπρίοἰκς ἀμζογμηιαϊπιε 485 νὰ- 

- 
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ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β. 
8600 μέλεοι δῆϑ᾽, οὗ μελέους ϑανάτους 

εὕροντο δόμων ἐπὶ λύμῃ. 886 

(ον! 1.η6 Ἠδὰβ ποἢπιθη τνο θὲ πρ᾽]οΚβο]ῖσο, τἰ Καπιρῖ, 
᾿αμ Καπη δπαῖι Δ Β θη: 

ἰὼ, ἰὼ δύσφρονες, φίλων ἄπιστοι 
καὶ κακῶν ἀτρύμογες πατρῴους 

υηὰ ἱπ ἀοΥ Οδρθηβίγορ 
ἐὼ, ἰὼ δωμάτων ἑρειψίτοϊχοιϊ, 
"αὺ πικμρὰξ μοναρχίας ἰδόντες. 

δυύσφρονεξς ὑπνογβίαπαϊσα, ὈπΡΘΒΟΠΠΘΠ6., Ὑογρὶ, ῬοΥϑ, 
544. ϑορῇ. ἀπί, 1961 α΄ ἃ. φίλων ἄπιότοι, ἅδῃ 
ἘΣίθοΚΙο5. πϑιη! τοῖν Βαομίθβ ἅἀθν μοῦ (Υ͂, 659 --- 700). 
ἄεπ. ῬοΙ ΠΕΙΚο5 Αππρμϊαγδοβ (ΑΥ̓͂, δ58 --- 668) νοπ ἰβγοπι. 
ψουβαθδα ἃΡρχαῦτίησοεη. κακῶν ἀτρύμονες ἀστοῖς ἀὰ5 
ὕπο ῦοκ 465 1μῖοβ ἀπᾷ Οἰάϊριβ Ἔθρθὴ 50. νγθηΐσ. ὙὙ]6 
ἄυγοῦθ ἄθη ἃυ ἴῃπθπ Ἰαβίθπάθη γαίογἴσποιῃ σοθοαυρέ, 
ὕεθεν ἄθπ Θοηϊνυβ 5. Ναί. αγάπιη, 8. 345. ὕσροτ 
ἂὯα5 Ῥαγιοῖρίαη ΑοΥῖδίὶ τη ἄρον ἸΝερδηθοαθαίξαηρ ἀ68 
ὙΥΟἸ]Θη5 5. Ζὰ Ῥγομι. 218. μέλεος ἰδ. ἀυσγοι ἀἰθ ϑϑηῖ- 
26515 Ζυνεῖβυ! ῖσ, νῦῖθ Υ. 926. μέλεον ππρ]οκβοιῖρο, 
ἘΎΟΥ]οΥ, νυ τάλας ἃ. ἃ. 80 Υ. 860. Αφρ. 700, ΟΠποερῃ. 
1016 υ. ἃ. ὕερεν δὺν 5. οὔθ ζΖὰ Υ, 648. ἀλκᾷ 
ΘΟΒΙΔοΠέ, 5, χὰ Ὗ, 48060. Εἰηϊρο αἰχμᾷ, υμᾶ 50 ἐπὶ 
ΝΜ͵ε4. (ΥΥεἰρθ]) δὰ Ἀδπάθ α]5 Ὑαγϊδηΐρ. ν 

Υ. 860 ἢ υπρ] οκβοῖσα Ἰδνγοῖ!, ἄα 5 ὑπρ᾽ᾶοϊκα 
86 ]|1σα ᾿Πδασηρσθη βἰος θυ απάθῃ {ΘΥ βΆπη6Π) Ζὰ 65 Ηδυβ65 
εγάθεθθη (ἀἃ βἷθ πῖομξ 105 ἀὰ5 Ἠδιυβ Ζουβίδγθη νγο0}}- 
ἴδῃ, Βοηάογῃ δ᾽οῖ βϑ] 5 800 ἢ} Ζὰ ΘΥΙΠΟγἄθη ὈΘΒΟΒ 5561), 
μέλεοι, 5. σα Ὗ. 866. Ὅδθεν ἄθη Θδργδσοῃ γοὸπ δῆτα 
5. Ζὰ ΗΙΚ. 902. εὕροντο, Αἰά. υπᾷ Βον. εὕραντο, 
Ὑ ΘΙ] οἱομε στἱομᾶρ. 5. Μίδας. ασϑηι. 8. 199. Αππὶ. 7, 
6. Βυιπδπη5 δυβῖ, τα. 8. 96. ἀπῃ. 9. δόμων 
ἐπὶ λύμῃ (Ὁ απίαθτ. 1 υπὰ Βδρ. Β πἴομβε. ἅδε] λύμᾳ) 
Κοππίθ χυνὰσ αἴθ Ἐοϊὶσο δυδαγίοκοη: 50 ἀαΐ5 ἀδάυγοῖς 
ἀα8 Ἠδυβ ϑομαύθη ἰοϊδθέ, 5, Ζὰ ϑορα. Απί, 786, Μίδα, 
αὐδημη. 8. δ8ὅ, 8. 1166: αἀοο νυυῖγά 65. Ποὺ ὑγεσοπ 
ἀθ8. Ὑογμδγβειιθπάθη πατρῴους δόμους ἑλόντες σὺν 
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ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ ἀ 
ἰὼ, ἰὼ δωμάτων φντ. ά. 
ἐφειψίτοιχοι, καὶ πικρὰς 
μοναρχίας ἰδόντες, 

80 ἤδη διήλλαχϑε σὺν σιδάρῷ, --- 

"ἀλκῷᾷ υπᾶ ἄο5 ΕοΙσοπάοη δωμάτων ἐρειψίτοιχοι Ἰ»ο556ῦ 
80 νογβρίδῃαθη, ἀαΐβ. 65 εἴηθ γεγθιπάθπηρ. οἷη Νϑρθπ- 

οἰπδπάθυβουπ ὈΘΖθιοηποί, ἴποῦον ἐπὶ τὶ ἄθπι δίϊνιιβ 
ἴπ. ἀν Βεάθυίπμηρ: δὰ [567 5. δία((ἢ, ασᾶμηπι. 8. 585, 
5, 1107: 

Ὗ. 809 {᾿ δον. δοὴ ἄς. Ηδιβος Νίαπθυζουτηπι6- 
ΤΟΥ. ὑπ Ἀγ ΑἸ ΘΙ ΠΠουγβομαίίθη. τὰ ἀπρο μαθθπάθ 
ὉοΥβίγθθοπά6). πᾶπ βογὰ ἴῃ νου μηύ τη10 ἄθῃ ὔ]βθη. 
δωμάτων ἐρειψίτοιχοι ντοτᾷοεπ Ῥοϊάθ Βυᾶαθυ. σϑπαπηΐ, 
ΟὈννΟὨΙ ἀἴθ56 Βοπμθππαηρ' πηΘ ἢν ἄθπη ΡΟΪΎΠΟΙΚΟ5 Ζιυκοιητηῦ: 
Σηθοίου ἈΡΘΥ ΘΟ ΚΙΘ 5. ἀυγοι Νίδπροὶ ἂπ ΝΔΟΙΡΊ ΘΙ οκοὶξ 
αἴθ Βεϊασοαπρ Πουθοιἀ γίθ. Καππ ΟΥ̓ νυθηϊσβίθηβ. τηϊύ- 
{εν 50 Βηδηπῦ γγθγάθῃ, 83. οὔνγαϑ Ἀθη! θα. Ζὰ 
Ὗ, 810. δωμαάτων Βᾶηπρί νὸπ τοῖχος ἴῃ ἐρειψίτοιχοε 
0, 5. Ζὰ Υ. 106. Ὅον ΡΙυναΠ 5. πικρὰς μοναρχίας 
αἀτοκί απ. ἀαΙ5 Ἰ6άοὺ ἋοΥ Ὀοϊάθπ ΒυαοΥ πδο} ΑΙ οἰπ- 
ὨΘΓΓΒΟΒαῖ βίχεθίθ Αδμη! οι Ὗ, 895 λαχαί. Ὄοςοϊ ἱϑὲ 
ἀϊο Τιοραγί ἀθ5. ΑἸά, ὑπᾷ ΒοΡ. πιμρᾶξς μοναρχίας πἰοϊὲ 
χὰ δουβθιθη, ἀα ἐδόντες ὑγροὶ ἄθα ἀδυῖη ᾿ἰοροπάθη 
Βοσυβ ἀ65 ΒΟΡΘΒΣΓΘΗΒ τηϊΐ ἀδμῖν Οϑπιάν οομδύγαϊτ  ννοῦ- 
ἄδθπ Καππ, σνογρ]. Ἠομι. 11. 14. 857 ὀψείοντες αὑτῆς 
ϑφέαὶ πολέμοιο, Νίαϊ(ῃ. ΟΥδιητη, ϑ. 0, τὧπρ Ζὰ ϑορῇ. 

Απί, 1029, πιρραϑφ ἴῃ 50 ἴεγσῃ βἷβ ἀιμομ Κυῖοσ, Δίοντά 
πὰ ΨεΥβθουθησ θουυγκύ νυογάθῃ βο]θη. ἄῃ ἀθὺ ρὰῃΖ 
γαροϊπηὰ βῖσθη Ρογἕθούίζογη διεήλλαχϑεὲ μαθθη εἰπῖρο υἱξ 
τῦμγθοῦῦ Απβίοίβ σοποιηπηθη, ἴσεροῦ σὺν 5. ζα Υ. 0:0, 
ΝοΩ Υ. 808 ἴο!βοπ δον δμη οὶ ΠΟῸΝ ἀΐο Ὑνοιίθ οὐδλάὲ 
ἔτ᾽ ἐπὶ φιλίᾳ, ἀλλ᾽ ἐπὶ φόνῳ διεκρίϑητε, νγεὶοιθ 
Κοῖπθ Ἐππβρυθοιναῃςς Βα Θη.. 56 ἢν τηδίύ κ5ἰπά.. πὰ οἴϊοη-- 
ΑΥ 85. οἷπθ ἱπ ἄθῃ 'Γοχὺ βϑκοιπιπθπο ΩΝ 28 ἤδη 
'διήλλαχϑε σὺν διδάρῳ ἀιροβθιομ νυογάθη πιΐϊδβοη, νν}6 
Τῆδη 8115 ἄθιὴ ΘΟΒο ασῦ ουβιοῃύ, ϑόμοι "ΓΕΥΙΚΙΙηϊο5. δέ 
816. ἃ]5 ἀαπᾶομύ ᾿ογαυ δ ουνου θη ; 5, ΕΣ] ΟΥ μι τυ, ΟΥὐν 
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ΗΜΙΧΟΡΙ͂ΟΝ β΄. 
κάρτα δ᾽ ἀληϑῆ πατρὸς Οἰδιπόδα 
πότνι᾽ ᾿Εριννὺς ἐπέκρανεν. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ ἃ. 
9 3 ῇ " 

δι΄ εὐωνύμων πὐμμνν.: ὄτρ. β΄. 
τετυμμένοι δη- ' 

870 9᾽, ὁμοῦ τετυμμένοι, ὃμο- τ 89 
σπλάγχνων τε πλευρωμάτῶν. 

Οδμέδθτ, πο. ὙΠ, Ρ. 458 (8π ἄσπι 1μοἸ ΡΖ σοῦ ΑΡϑάγυοκο 
γοι ΒΙοπιῆο! α᾽ 5 Ασαιηθιηποπ Ρ. 998). 

Υ. 866 ἢ φσδὴζ οἵϊδηθδαν 806 Γ ἫΝ 465 (ἰΒγε5) γὰ- 
ἴθ ΟἸαϊροάθς ἤδἢγθ ἘΥΙΠΠΥΒ ε5. νοϊδπάεί, ἀληϑῆ 
βίθῃς Δάνθυ 8 Π Ι5 60} ΓῸΓΣ ἀληπῶς, 16 ΑΘὨΠΠ ἢ 65. οἵ, 
ὕσεθεν αἰ νεγθίπάσησ πατρὸς Ἐριννυὺς 5. πὰ Υ. 710, 
ἄθεον. ἄδθη δϑηϊίνις Οἰδιπόδα χὰ ΥὟ. 707, ἀπά ὕθου ἀἷθ 
ἀοτίξοθε Εὐγη Ζὰ Υ, 849. πκατεύγματα, νγᾶ5 εἰμ ΤΉΡΙ 

ἄἀον τκυπάφη Βἰπέον Οἰδεπόδα δαί. ἰδὲ. οἷἶπθα 'π ἄδθπ 
εχ σοκοπηπθπθ α]οββο. ἐπέκερανεν Νῖεά, (ΥΥ̓ εἰρ 61), 
ΑἸά. υπὰ ΒοΡ.. δονν. ἐπέκρανε. 

Υ, 868 ἢ. ἀυτοῖ αἷθ Πἰηκὸπ σοίτοϊἝοη, --α σοίτγο!δη 
ἤδνυο!!. Ζυβαπηπθπ (Ὀ 6146) σείγοίθη., -- ὑπ (Ζννδγ) 
Θ᾽ ΘΟ οἰ θΊσοπ (1π ἀθιηβοιθθη ΔΙαςξου οἰθθ δπίβέαπάθπεῃ, 
ὈΠυ συ θγνυαπαίθη ) ϑειίθη. 1656 Υγογία βιπὰ της ἤδη 
διήλλαχϑε σὺν διδάρῳ πὰ νεγθῖπᾶεπ. δι᾽ εὐωνύμων, 
ὁμοσπλάγχνων τε πλευρωμάτων φεῦγε Ζυβαπηπιθη, ἰδέ 
ΔΌΘΥ ἀυγοῦ εοἷπθ Ῥαγεπίμθθθ ὑῸὴ οἰπᾶπάθδι δοίγθηπί, 
5 ταί τετυμμένοι δῆϑ᾽ ὁμοόπλάγχνων μάθε ἴομ. ἀδ 
ΒΐοΥ. υνθ αἰ δρβηβίγορῃθ ἰθῆγέ, βἔνναβ ἔθη!έ. τετυμ- 
μένος δῆϑ᾽, ὁμοῦ τετυμμένοι, εἰβῥοχωκβιμδνηγνίονν» 56- 
Βογθθθη. Υορεη ἀθ5 ἀγεῖπιαὶ σοβείζίεπ τετυμμένοι, 
νγδϑ τῇδη [ἀἰβοδ το ἔν δἴπθη ΕΒ] δηβδἢ. νυυγάθ τετυμ- 
μένοι δῆϑ᾽ ὁμοῦ ρεπίγϊομεη, δῆτα Ἰδάοτι, νγᾶβ ποίἢ-- 
νυοπᾶϊρσ βομίθη., Ζυείβομθη τετυμμένος πᾷ ὁμοόσπλάγ- 
χνῶν θεϊθεμαϊίθπ, οὶ ἰδὲ ἄϊθ ἀγδιπιδῆ σα ὙΥΙάθγμο- 
ἰπησ ΠΟΙ ἃΠ ΟΣ ϑέε!]β ἀπ βομβὃπ., Ζυμηδὶ ἀὰ δος 
ἢ ἀογ ερεπδίγορηβ στόνος, στένουσι, στέγει δῃ ἀδη- 

β 



ΒΠΤᾺ ΒΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 219 

αὐ αὐ δαιμόνιοι, 
αἱ αἱ δ᾽ ἀντιφόνων 
ϑανάτων ἀραί. 

δ6]θ6ῃ Οὐίθῃ βίθί, Ἐπϊπὸ Απάριυζιησ,, ἀΔ [5 ἀδ5 Αυΐρο- 
ΠΟΙΏΠΠΘΠΘ ἀδ5 ὉΙΡΡΥΪΠρΊΙΟΠΟ ΔΓ, ποούὺ 800} πη (6Γ 
ὙΥΙΘ θυμοί ἀεν Ὑγογία τετυμμέγοι δῆϑ᾽ ὁμοῦ πρὶ 

Ὗ. 894, ννο 515 Νίοα. υπά Βδρ. ἴω. ΟΌνγΟ] 8η ΓΙ ΒΟ ΠΟ 
ϑ16}16 παῦθηα, 816 βομθίπθῃ ἂμ ἀὰ5 Επάθ ἄθὺ ϑεϊίθ σο- 
δούζί νυογάθη Ζιὶ βθύυῃ, τπῇ ἴθ ϑομόπῃοιυ ἀον ΗδπαάβοιυῖἊς 
ἀυτοῦ ΕΠ πβομιθ απο πἰομ Ζὰ οηύδίο! θη, 1)αἴ5» Υ. 808 
-- 874 ἄδπὶ οὐβέθῃ ΗαιρομοΥ Ζαυζιθῖ! θη. αιη4, ἰθῆγε (ΘΓ 

δσάηζα Ζαβαιππιομῆδηρ ἀπά ἀποῖ ἄθν {Ππιρίαπά, ἀκα» ἴῃ 
εν ϑίγοριθ ἀπά (ἰοσοπβίσοριθ ἰοάον ἩδΙθΟΒΟΥ παῖ 
οἰπιμ8] κἰποί, Δίαπ μὰΐ Ἰθάοοι ἀΐο γγονίς τετυμμένοϊ 
δῆϑ᾽ --- πλευρωμάτων υἀπὰ ἴῃ ἀθν Οδρεοπβίγορίια στέ- 
γουόσι --- φίλανδρον ἄθιι φνυυεϊέθη ἨΔΙθοοσα Ζσαροίμοι, 
ὙΥδ ΒΟ ΘΙ 10}. ννθ}} δῆτα οἷς πο ἄθῖη γο δἰ πο 81- 
ἄογπη Ῥϑύβοη νυϊθάθυ οϊίθη Ὑ ογίθ δύθι (5. σὰ ΗΚ. 202), 
τνοζὶ Ὀοποπάοιβ Ὗ. 860. 914. 904 δυῇοτάοντίθο. ΑΡοΐ 

65 Πηᾶού 5'οῃ διοῆ, νυθὴπ ἀΐθϑοὶ θα Ῥούβοη ἀβ556 }0 6 Υγοτέ 
Ὑνἰθάογ μοῦ, νοῦ]. Κόρα. ΕἸ. 1108 ἴ ὡς μ᾽ ἀπώλεσας" 
ἀπωλεόας δῆτα, ῬΗΪ. 759 ΠῚ ἰω, ἰὼ δύστηνε σύ" 
Τω δύστηνε δῆτα διὰ πόνων πάντων φανείς. Ἐϊύννὰβ 
ΑΘ οἢ65. 5. σὰ Ρύοι. 9547. ὕθσεθον αἴθ γεογθιπάπην 
τετυμμένοι δῆϑ᾽, ὁμοῦ τετυμμένοι, νγογῖῃ εἶπ ϑ(οἱ- 
δούυηρ ᾿ἰδῦ, 5. δὰ Ῥοῖβ. δ24ά, οἷ νοῦ 0 ᾿ἰδύ ΚυῦΖ πδοἢ 
Γιον ἈΘρ6!. ὁμοσπλάγχνων σ. Ὁ Ν. 1018) πλευ- 
ρωμάτων, γογρ]. Υ. 91 χερδὶν το Ἂς καὶ 
τὲ υπὰ Ζννᾶγ. 5. Ζὰ Ρζοῃ. 9208. πλευρωμάτων [ἂν 
πλευρῶν, νετρὶ. ΟΠοΘρη. 677. 80 πύλωμα Υ. 390, 
781, πύργωμα 80, 258. 451, πέπλωμα 1026. ΗΙΚ. 

6942, τρίχωμα ὄνεη Υ. 648. χαίτωμα 8367, κάρπωμα 
ἯΙΚ. 970, μόρφωμα Ἀρ. 851, 119], Εππι. 412, ϑύ- 
μῶώωμα αι. 852. χείρωμα Ἀᾳ. 1299. ἀυπίρη Υ. 1009 α. ἃ, 

Ὗ. 812 Τἴ. δοὴὺ. δοὴβ 1. πῃρσϑιθυθγοῃ, 80}. δ0ἢ 
νυ πο] που ἶσον ᾿δάσηροθ Απνυϊπβομαθησο ἢ ἴθεροχ 
δαιμόνιος 5. “ὰ Ῥοβ. 864. δὲ κίφιῦ μᾶυῆο παρὰ ἀος 
Ὑνϊεἀοχμοϊαπα ἀογβοιῦθῃ ΥΥ̓οχίο. 
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͵ ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β'. 
870 διανταίαν λέγεις πλαγάν" 900 

δόμοισι πεπλαγμένους ἐννέπω: 
ἀναυδάτῳ Μένει, 
ἀραίῳ τ΄ ἐκ πατρὸς 
διχόφρονι πότμῳ. 90ὅ 

Υ. 878 ἢ ἀθπ ἀυτομάνπσοπᾶθη ϑοθϊασ ποηπϑί Δα: 
8}85. διὴ Ἠδιβθ βϑβοιίασθη γογκῦπα᾽ ἰοὰ βἷθ. ἃ. 1. κἷβ 
ΒΆθΘ ἢ. ἀΡΘΥΓ πίοι Ὁ]ο5 ἴῃν Το θη γϑυ]οσθῃ., υγὰ5 ἀὰ 6Γ- 
ννᾶπηβύ, βοπάθυῃ ἰοὴ βϑίζθ ποοὴ Βἴηζα.. δυο ἢ νᾶξοτ- 
Πομο5. Ἐσθθ. θη Ζυγοὶ Απεβραβδίθη ἴπὶ οὐβίθῃ Ὑθυβα 
Θηβρυϊοῦ ἴῃ ἀον Οδροηβέγοριθ οἷπ Απέϊβραβδί ππᾶ οἷπ 
1] Δηθυ5. 5. Ζὰ Ὗ,. 896, νγὰᾶβ 18Π.. ὙγθὴΠπ 65. ποϊηϊν 
Ὑγᾶγθ, ἀυγο ἢ} α16 Τὐπιβίθ! προ δεανταίαν πλαγὰν λέγει, 
οὐδοῦ. ἀστὸν Αμπδῆπιθ ἀθν όσα ὀξυκράώδιοι 5ἰαίε ὁξυ- 
πάρδιοι ἴπ ἄθν Θεροπβίσορηβ θϑβοϊεἶσο Κῦπηίΐθ. οὉ- 
δΊοῖο. αἴθθ6 Ἐοσυη. νἱθ! δῖοι πϊοπύ πα ΗΖαννεΐβθῃ ἰδέ : 
ὈΙῸ5 εὐπράδτιος νεῖγᾷ γοὸπ ϑέθρμαμιβ ἃπροίαμγέ, διαγ- 
ταίαν ἀαυτομάνί πσοπάθη, ἐδα!οῃθη, 5. ΒΙοιηῆθ] ἃ σὰ ἃ. 8. 

Ἐὼδ ῬεζΖίθῃς δἰ θοβοπᾶριβ δῦ Υ. 868 δε᾽ εὐωνύμων 
τετυμμένοι πλευρωμάτων. ὕὌτερεν λέγεις 5. χὰ Ῥοῖδ. 
266. δεν. δόμοισι (εἰπῖσς δωώμασι:) καὶ δωώμαόσε 
(Μεά. Ῥεὶ Ὑγεῖσεὶ σωμαόσιν) πεπλαγμένους ἐννέπω, 
ννουῖη αἷθ Ὑγοτίδ καὶ σώμασι Κεὶηδ Ἐππέβργθομιπρ [ιδ-- - 
Ὅθη ἀπά νοη πλϊν σοβύγ πο υνογάθη βἰηᾶ, 16 βἰπᾶ εἶμ 
ῃ ἄδθη Τεχέ ροκοιιηθηὸ Θ]οσ56. Ζὰ διανταίαν λέγεις 
πλαγῶᾶν, ὑπ ἄθπ Θεροθηβαί χὰ δόμοτόε ἸΘ ἢν ΠΘΥΝΟΥ 
ὰ Ποῦθη : ὑπ Φνγῶῦ δὴ ἤθη Κὄγροσπ, ΟἿ βέθῃξ 50 
φιαὶὺ ἴῃ ἄδπ ϑβ'ομο θη. ὙΥ16 ἴον δόμοτόι πεπλαγμέ- 
γους (φἰοϊομθδιῃ δομοπλήκτους νεῖ Ῥτοιι, 1066 φρε- 
γόπληρτος) 5ἰθῃξ, 5ο Πηπάδθέ βίον Ῥεβ. 974 στρατὸν 
μὲν τοσοῦτον τάλας πέπληγμαι. 

Ὗ. 817 τῇὁἪ ἀυτοῖ (ΠΠ6} ὑπϑυβθρυθοι 6 ὙΥαδ, 
τπᾶὰ ἀυγοῖ ἀδ5 νοπ ψαίον (πη 6η} ἀπρονυπβομέθ τη ϊ[5-- 
ἘΘΠΠσο Θθβοιῖοκ (ἄσσον ἀϊα ἄσγοθ ἀε5 γαΐίοιβ ΕἼΠΟΙ 
ἄθοΥ δῖθ ψουμῃᾶηρίο ζΖνυνθίγδομ). Ὑ. 877 τὑπὰ 878. 5ἰηά 
Το οσ ΒΟρΊ σοι 6 δι ἴδοῦθ, ἄογθη Βοϑίδμαι οι !ο οἷπ Αἢ- 
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ἩΜΙ͂ΧΟ ΡΙΟΝ ἁ. 
880 διήκει δὲ καὶ πόλιν ατόνος, ἐντ. β΄. 

στένουσι πύργοι, 
στένει, πέδον, φίλανδρον " 

ἐϊδραϑί ὑπᾷ οἷπ Τα ιβ 5ἰπά, τυθίβῃα!] "Ὁ 516, ἀὰ οἷπ Απίϊ- 
Βραϑὲ ππα οἷ Ὀ1απιθι5 5ἴ0 ἢ Θμίβρυ θα, (5. σὰ Ὗ. 896), 
[ο]σοπάθ Εὐγπι μάθαπ Κὔμποη: ὦ -2 Φὥ εἶν ΒΟΉΝ ἐν π νυν ἢ 

ΒΡ. ΚοΙ, 1739. ἴῦεθεον διχόφρων πότμος, 'Ζννιϊο- 
ὐδούβ ΒΟ ΙΟΙς 9. 5, Ζὰ ἔδαπῃ, 90, 

ὟΝ. 880 1 65. ἀυτϊομάήνϊπρε ΔΡοΥ δι) ἄϊθ ϑίαδὲ 
Οοδβουΐζ., --τ 65. βοιιίΐζεπ (4150) αἴθ Βυτσσοιηᾶαθι. 68 
δοιῖσζοί ἄθν ατιπά. --- 815 ΜΙ ππουγοπαϊη (ατ5 [1606 
“5 θη θοιάθη, ΘΘἴΆΠο ποι Μᾶῃπουπ). Δ ετΕΙ. Ασ, 464 ἢ, 
πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ εὐαγγέλου πόλιν διήρει εἰ βάξις. 
ὰπ παῖβ δἷο ἄθηκοη. ἀαί5 ἀοὺ ΟἸοΥ 9. ἄθι ὙΟΥ ἀδΥ 
ἘΟπιρβθυγρ δίθῃξ. δὰβ ἄθι (ἰοίου Πασοπάρη δίας ΚΙα- 

. δοίδηθ ψϑυπιημῦ. Ὑν16 ΟἿ ἔρμο ἀθη Κυϊθρβίᾶτη σνοῖ- 
Πδθη. ὑπ ἀαβ ἀ1656 Ὑγογίθ εἶπα {Ππ|ου γθομπρ' (68 
ὈΙΒΠοσῖσοη ΚΙαροσοβᾶπρθ δἰπά, ὅοι οὐδέ Υ, 883 υυίθαοῦ 
ζογίρεβούζέ νυν, διήηπεε ἀγίιοκί αὰ5. ἄδί5 ἀδ5 Ζιιϑυβέ 
νοτὴ ΟἼἸιογο νοῦ ον Βυτρ οὐ μβοῦθπο ϑϑαΐζοη ἀπὰ ΚΙαρθη 
δποἢ ἴῃ ἀον 5ίααύ ΝΟ πη ο ἤπάοῦ. καὶ πόλι ἀυοῃ 
αἴθ διαί, οἴπο βιοῖ Ὁ]05 δῇ αἴθ Βυγσ χὰ ὈΘϑο γᾶ Καπ, 
Ὅϊ6 γοιία στένουσι πύργοι, στένει πέδον τπδοῆθη 
οἶπο Ῥαγδπίμοβο ἄγῃ ϑἴηπ ἰδ: δὲ. βοιιζί 8150 ἀθιηπδοῦ 
πιομύ Ὁ]05 αἷς Βυσρ., βοπάθση δυο αἴ6 (ἰοἴου Ποσοπάα 
Βιαᾶί. 85. δυοῖν σι Υ. 868, Τορου πύργοι υπᾶ πέδον 
Τὰν ἀϊα δυ ἀον Βυτρ τπηᾶ ἴῃ ἀογ δίααί ῬΘηπα]ο θη 
ΜΙδμβοιοη 5. ἀὰ5β Θδομγοοιβίο. πἀπίου : αὐ βίδη ντιη. 
πύργοι ἰδοῦ οι γοὸὰ ἀοΥ Βυγρ Ζὶ νουβίθμθη: 5. Ζὰῃ Υ, 
151. πέδον 06. γοῃ ἀον (ἰϑἴον ᾿ἰδασοπάθη ΕἼ ΔομΘ. δυΐῖ 
λυ Ιου ἀἰθ ϑίαδαί βίοις, 5. χὰ ἀρ. ὅ14. Νδοι πέδον 
Δα 00 “Ἰοὴ ἀθ5 Ὀθϑβουθη ΘΙ ΠΠΘ5. ὑπ4 ἄθι σοπαιθνθη ἔὐηί- 
δρυθομυμῃο τὶς ἄθι ϑύγοριθ ννοροὰ οἷπ Κοιῃημμὰ φοϑβοίζί, 
50 ἀα5 φίλανδρον 5'οι αὐ πόλεν θοζίθί, Ὁ 65. σί δῖοι 
ὯΠ 50). Ζιι πέδον ρομῦγοιη Κοπηίθ, ἀοοῖὶ 5ὸ9 (ΔΓ 68 
ἄθιη ϑίππθ πᾶοὸὴ ἃὰο δυΐ πύργοι χὰ ᾿οζίθῃθη νγᾶγο, 
ν6 6]. ϑορι, ΕΠ. 199 1, νόστοις (πατρῷοιξ) --- ἐν 
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μενεῖ. χτέανά τ᾽ ἐπιγόνοις, 
δι᾽ ὧν αἰνομόροις, : 910. 

585 δι΄ ὧν νεῖκος ἔβα, 
ἁανάτου τέλος, 

ΕΣ 

κοίταις πατρῴαις, ΚοΙ. 1339 πρὸς Ἠρηνῶν (ὅμογ- 
γίωνῚ, πρὸς εῶν ὁμογνίων, Αἴδοῆ. Ῥεγβ. 897 7έννᾳ 
γᾷ τε πατρῴᾳ, ΗΚ. ὅ09 Πειϑὼ δ᾽ ἕποιτο παὶ Τύχη 
πρακτήριος, ἘΠπιοΙον χὰ Εἰυγ, Ἠργᾶκὶ. 1351. Μαΐί. 
ταηπι.. 8. 441. πῃ. ὃ: Αδι]οῖο5 8Ό0ἢ μοὶ ἀΠ5 Ζὰ 
Ῥγομι. 1017. ἨΙΚ. 694. 797. 

Υ. 888 υπά Ζνὰῦ νγϑγάθῃ ὈΪοῖθοπ α16 Βοϑιίσζαπροπ.. 
θη ΝΟΒΚοπηθη. θθβο Ὑογία Ὀθζίθοπ δ᾽ δυῇ Υ. 
8710 ἢϊ. νοῦ ἄβπθῃ εἷβ ἀστοὶ ἀϊθ ἐὰν βίοῃ: ἀδβίθῃβπᾶβθπ 
Ἄοῖθε 880 -- 882. ρεοέγθημέ εἰπά. ἴΠ6 08 μένειν ταὶΐ 
ἄδιῃη Ῥαϊνυβ 5. Ζὰ ΗΙΚ. 571. τὲ ἴον 50. νγεπῃ ἀἷθ 
Ἀδάθ συὑὸπ οἰποῦ ἃπάογῃ Ῥεύξοη ουϊοεσοί οὐδοῦ ξοτύ- 
δαβοιζί νυϊγά, 5. Ζὰ ϑθρῃ, ΡΠ. 439... Αἴβοι. Ῥύομι. 248, 
Βίαιξ τ΄ δᾶαῦθη Οδπί. 9 υπὰ ΨγοΙ. δ᾽, δὴ κοι σϑοδξ 
συί. ἐπιγόγοις, ἄξδπι Τιδοάδπιαβ. ἀθ5 ἘΣίθοκίεβ βοῆπα 
(Ραυδξδη. 1. 59. 2. ΙΧ. 5. 6  Νρο θάῤν. 1Τ{ ἡς 

39). υπα ἄδπὶ Τ Πουβδηάγοβ, ἀε5 ΡΟ πεῖκοα ϑοῖπο (Ραυβδη. 
Τ,. 90, 4. Πρ Ὁ Χ ἐπ το π σὰ 
Ἀρο]]οάογ. ΠΠ|. 7, 9. Ῥιοάον. 51κ, 4, 66. Ηνριη. 71), 
ΔΌΪΕΘΥ νυϑίομοαι Ῥαῦξαμῃ, 1. 90, 4 ποοῦ ζΖννεὶ ϑῦππθ. 

ὧδε ῬοΙυποῖκοβ, ἀάγαρτοβ πὰ Ιπιθα5, απ τί, {760 γ]- 
σθὴ5 ποιοί ΑἸποινοβ, ἄδ ΕΓ ἄεπ Αὐδάγαοκ ἐπε όνοις 
βουγαποῖε, δα ἀθη Ζυρ ἀ6Γ Ερίροπθπ βρϑρϑὴ '"ΓΠθθαῖ, 
ἀεν ἴῃ ἄσῃ) βρᾶΐξεγθηῃ 5 ιΐοκο σἰθῖομοβ ΝΝιηθη5 (5. αἷθ 
᾿Ἰη]ο τα π 9} δπιἢ! θη νγᾶν. ΔηΖαβΡ θη, 

Υ. 884 Πἶ σγερθη ὑυϑίοθον (Βεβἰἐζαμ ρθη) ἄθη τπ- 
οἰἀοκβεῖσεπ., ὑγαρθη Ὑγθιοθο ϑβέγοις Καὶὰ (δηἰπέαπα )», 
(υπ4) ἐε5 Τοᾷεβ Ζ16], διαὶ πὶ ἄθπι Θἰθηϊεϊνι5 ἀγοκέ 
Ζανγ ΙΓ 6 ἢ δϊς γϑυδη ἀβϑθπάθ ὕτξαοιθ 808, , ΕΥΡΙ. ΔΕ. 
437 ἔ. τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς καλῶς πεόσόντ᾽ ἀλλοτρίας 
διαὶ γυναιρός. Ὄυτοι ἀΐε ΥΥ Ἰδἀθυμοίαπρ δ᾽ ὧν νυεῦτ' 
ἤθη ἀϊθ αὔξοι αἱ Ἠδαρθιγβδομθ ΒΟΥ υροβοθεη. ἔβα 
ξηϊδίαπᾷ., τεῖς ἦλθε υπὰ Ἀπβετεϑ δε γαυρις ὑεῖγᾷ. παξ 
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ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β. 
ἐμοιράσαντο, δ. «ὀξυχάρ- 
διοι κτήμαϑ'᾽, ὥστ᾽ ἶσον λαχεῖν " 
διαλλαχτῆρι δ᾽ οὐκ 

890 ἀμεμφία φίλοις, 915 

νοῦ ϑαγάτου τέλος, νγοῖοθο5 Καοὶπο Επίβρυθομαπσ Βαΐ, 
Βᾶθ6 10ἢ 815 εἶπ ἴπ ἄθβη οχίύ ροκοπιηθηθ Ο]οθθ86. ρ6- 

ο 5οἤθη. Αὐομ Ὗ, 895 υπηᾶ δπάογνναν 5 ἰδ 65 50 [ἃ |5οἢ}- 

0 οἴη σθθομοθοη νγνοσάθη. [085 ἀπυῃάθέοῃ ἀαγῇ πιομέ 
δυ ἴα |16π. ψογρ]. Υ. 915 ἢ; ἄοοι Καπῃ τπὰπ ϑαγάτου 
τέλος δυοῖν 415 ἀρροβίϊζοῃ Ζὰ γ εἴζέοσ Δ 5 ἤθη, ΠῸΥ ΠοΙδύ 
65. ἀδπη πίομῦ 405 Τοάθρ Ζ161, νυ οσμῃῃ. 1]. ΠῚ. 509. 
Ύς δὅ9. ΙΧ. 41}  α., .5βοπάέτπ: βγεῖ, ἀδν 1ῃγοῶ 
Ὀμπίεγραηρ οπίβοιϊθά, θονυϊνκίο. 

Υ. 887 ἢ 516 {πϑι!θα 06 ἸδμΖοτπὶσ α16 Οὐξεγ, 
ὅτι (Ἰδίοιθβ χὰ δὐμαϊίθη, ἃ, 1. 580 ἀδἴβ. ἀδὺ οἷπθ πὰῃ 
ΘΌΘη 50 Υἱϑὶ αἷβ. 4οὺ ἀπάργθ δυξμαϊίθη δαί, ηβιη!οἢ 50 υἱοὶ 

Ἐγάθ δἰ5 Ζὰ οἰπθβ. Ἰδάθῃ αὐτὰρ πόϊμϊσ δύ, 5. χὰ Υ, 709, 
ἘΠΘΡΕΥ ἀα5 Ὑεγθπιαίβ 5. Ζι Υ. 875. ἴσον (δά, ἴσον, 
Ζόα, ΑἰΙά. ἴσαν) παΐ δῦ ἰαάπσοθ 2, νγᾶβ Ῥοὶ ἄθη Τγὰ- 
ΡΣΡΟΝ ἀπ σα νυ] ]οἢ δύ: ἄοοῦ ἀᾶὰ 56 ἃποῆ ἴῃ ἃ πάθγπ 
Ὑγ ὀγίοσῃ Ὀἰβνυθῖίοη ἀἷ8 τ τ ΠΣ Θυδπείβο β'οἢ οὐ]ασθύ 
Πα 6 πη. 850 ιηδοϊμίρ 0 δὴ ὉΠΒΘΓΘΙ [6169 θοβοπάουρ ἀἃ 
65 ἴῃ εἴπῃ ὉΠογροβᾶησο δύ, Κοίπθη Απβίοί ἄλγη Π6ἢ}- 
τηθπ, ἰὐθῦτιροπβ (γ Ῥνάκοη 46 τπρίσβ ρ. 35 πυπᾷ 
Ἡοτγοάϊαποσ (ογπιᾶππ. ἀ6 δηιθπά. γαΐ. ρου, φυδιηΠ), Ῥ. 
444) δι 465 ΑἸΞΟΒγΙο5 8] πη πἸο ῖπη θη (Βγαοιβέ, 200) 
δ: ἐμοὶ γένοιτο φᾶρος ἴσον οὐρανῷ. ἴθερεν ἀϊθ 
Ψευϊδηροτγαῦρ ἱπ ἐσόϑεος ἃ. ἃ. 5. Ζζῃ Ργομ. 540. ΥΥᾶγΘ 
ΔΡ6Γ ἀυγοθαὺβ. οἷπθ Αδθηάθγιησ πδίδῖς. 50 Κῦπηΐβ τηᾶπ 

ὡς τῖσον λαχεῖν 5οςγοῖθ θη: "ἴδοι ὡς [ἂν ὥστε 5. σὰ 
Ῥεῖβ. 803, ἅδον ἀϊβ Κγαϑὶβ τῖσον ἴὑγ τὸ ἴσον ἀς αἰαὶ. 
ΘΟΡΟΟΙ 5. Ὁ. 39, αἴθ Ἰεάοοι δος πίομε. συν δι] Ποἢ, 
Ὑυΐθνν οι! ἃη δἵοι πἰοῃέ (Ὰ]| 50} ἰδέ. [Ι͂ἡ ἴθῆθ Βυπομβεοκο 
Κύπηΐε πιᾶη φᾶρος ἴσον ὃν οὐρανῷ νετιπαίΐμοη, 

ΥΝ. 889 { [νγ ἄθῃ Ὑογβόςπου ΡῈ δύ πίομέ “Τὰ- 
᾿Δε!οεί Καὶ ἄρῃ ΕὙθαμάρῃ (μι ἄσθπι δἷθ υθυβοηποπάθῃ 
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οὐδ᾽ ἐπίχαρις "άρης. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ «α. 

διδαρόπλακτοι μὲν ὧδ᾽ ἔχουσι, ότρ. γ΄. 
σιδαρόπλαχτοι, δὲ τοὺς μένουσι, -- 
τάχ᾽ ἄν τις εἴποι τίνες, ---- 

890 τάφων πατρῴων λαχαί. 990 

ἘΠΙ5Ὲπ 5ἰπᾶᾷ ἀθεὺ ἴῃγε Ἐγσθαπᾶβ πίοι, Ζυΐγϊοἄθη}, ποοῦ 
ΘΠ σΘηΘ ἢ (ΠΠμ6 0} ἀγθβ (ἀΔ|5 56 Κυϊθρ δηῆπροη., τππᾶ 
ἴῆγοπ Ζυυιδί δῇ αἴθκα ὟΥ εἶδα βοβιϊοῃιθίθη). δειαλλα- 
πιτῆρτ, ἄθπὶ ΕΞ. Ὑγ186 65 ἱπὶ ΕἸ σοηάθη βοὶθϑὲ οὐκιᾶσέ 
ὙΥΠΓᾺ ; 5. ΔΈΟΝ Υ. 865, 921] δα. Δ. Αδπηϊϊοῖ Ὗ. 897 
δαϊριτήρ. Ῥίεβον Ῥαΐΐνυβ δᾶηρέ γὸπ ἀμεμφέα 80. 8. 
Ζὰ Ῥῆοπι, 448, 80 νὴῦῖθ φίλοις γὸπ ἄεδπι Ζὰ εὐρᾶπζεη- 
ἄδη ἐστί. 

Υ, 899 ΟἿ ἄυτοῦ ἄε5 Εβεπβ Θοῦίασ Ῥεϊπάθη 518 
510} 5ο. ἀυγοῖ ἄἀθβ Εβθπ5 ΘΒ] δυνναγέθη αἴ6 (1656), 
-- Ἰοϊοξ Ὑγ9}}} πιδομέθ οἰποὺ βᾶρθπ (θυσαίῃ 6 }} νγᾶβ. ---- 
ἄογ νι! ομοπ Θγᾶθεῦ υϊαπραησεπ, σιδαρόπλακτοξ 
(απᾶ, σιδηρόπλακτοι υὑπᾶὰ σιδηρόπληρτοι, 50 δυο 
Με4. Βεὶ ὙΥ̓εἶρεὶ., σὰπι φυγεϊξθη Δα!θ θὲ σιδαρόπλη- 
πτοῖ) λαχαὶὲὶ ἀυτγοὴ ἀε5 Ἐπβθπβ βοθίασ θου κί Ἐπ ΔΠ- 
ξῬαπροη, ἴὔεθον ἀἴθβο Αὐῇοδβαποβνγεῖβθ Ζυβδιμ θη σοβοΐζ- 
εν Αὐἀϊεοῦνα υϑυα]. θοβομπάθυβ ϑοθυγθπκ Ζὰ ἃ, δὲ... Ζὰ 
ΟΠΒοορῇ. ΟΣ Ελυπῃ. 9271. ΥΥ̓ΕΠ] Δα οοιηπηοπέξ. Αδβοῆ. 
Ρ. 61. υπ5 ἱὴ ΡΒ ΤΙΝ ππίοῦ : Αἀ]οοάνιπι. τοὺς 
Σὺν τούτους, 5. ΖΕ Υ΄ῖ. 3567. ΦΥ͂ εἰπροβοβαϊίοία ϑδ.Ζ 
τάχ᾽ ἄν τις εἴποι τίνες τπδοδύ 416 Βϑάβ Ἰεθεπᾶϊσ. 
ὕδθου ἀἰθ ποὺ Υ. 894 πὶ δῖοα, εἰμ Ἀερ. Τῷ ποῦ 
βίθῃρπάβθη Υ ἀκε τετυμμένοι δηῆϑ᾽ ὅπου 8. Ζὰ Υ, 868. 
λαχαὶ πὶξ λαγχάνειν Ζαδαιλμοπ Ζα" βέθ!]8π, βοβεῖπέ 
ΒΙΟΠΘΥΟΥ αἷ5 πὶ λαχαΐνεῖν, οδο]οϊοι ἀϊ6 β΄ ΟΠΟΠΘπς 685 
ἀυτοῦ ὁκαφαὶ υπὰ διορύξεις (06. διοῖ ἀιτοῖ κλήη- 
ρωώσεις) εὐκιᾶγθη, ὑπ ἄθὺ ϑίπη: αγᾶθεσ ἴπ ἄδυ νᾶξζοσ- 
Ἰοθθη αταΐέ διὸ} συξ πτᾶτο. ἴεὍὲγ ἄθη ῬΙυΓΑ] 15 5. Ζὰ 
Ὺ. 802. Ῥαῖΐβ ΟΙάϊρυβ δἰβ. θεγεὶϊίβ τοὰξ Ζὰ . ἄρκοι. ΒΟΥ 
δ. ξα Ὗ. 907. 
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ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β΄. 
δόμων μάλ᾽ ἀχὼ δ᾽ ἐς αὐτοὺς 
προπέμπει δαϊκτὴρ, 
γόος αὐτόστονος αὐτοπήμων᾽ 

Ὗ. 896 ΠΥ εἷπ Οδίδῃ ζύγνυδηνγ 465 Ηδιβοβ ΔΡῸΓ 
βδοπάοί χὰ ἴἤπθη ΠΟΥ ἀοΥΓ ϑρδι!ίθυ, εἷπ ΤΆΠΙΠΘΓ 8ῃ 
δΒ'οῦ. θαϑθυΐΖοηβυγοσί 415 δἃηῃ βοὴ βοῃδα!οι ( ζάγννδῃγ 
ἀδῇ5 ἴοἢ εἶπ ΚΙαρσοροβοῦγοὶ Ζὰ ᾿ἤπθη ΘΠ 6 06. Ὑγ16 65. ΠῸΓ 
ἀἰθ ΠἈΠΠ16 ἀογ Οοἰδάοίοῃ οὐβορθοη Καππ, Ὀανῖγκί ἀ85 

δραϊίθπάθ Εβθῃ.. οἷη Οδρθηβίδπα 465 7ΔΙΠΙΠΘ 5. ἀ6Υ 815 
δὰ ἀπά [ν 510} βοῃᾶα!ῖος 8ῃ δἴοὴ βϑι δύ βοβοη θεκία- 
δαηβυγοσί ἰδύ. νύθπη 00} 416 δοϊάθη Βυύάουγ. πιομέ 
ἀδάυγοιθ. ὑπ ἀδ5 [6 06 η σϑΚοιηπιθπ νγᾶγθη) : 88 [εἰπά-- 
ΠΟΙ ϑΙΠπίου ἈΡΘΥ ᾿ἰδύ οὐ ποθ ἔγουα! θα θο πα νυδῃγμαῖαρ, 
ΒΟΠΘΥη ἰμγαποηρίοίβοπά σοη Ἠβριζεη, ἀδ5 νυδῃγεπα 10 ἢ 
θείμγᾶηί ννογάθ, 5ῖο ἢ νου κιοϊπογί, ἀπὸ ἀΐοθο θοϊάθη Ηογῖ- 
ΒΟΠΟΙ (ἀδ 6Γ. 46. ϑρδ! θυ πᾶμ! 0. [Θἰη456}1σ βῖο ἢ. θ6- 
ὙΥΪ65 8ῃ ἄδη Ὀοϊάθῃ Βυθάουη. 56 ἰοχγάογί οὺ υδθν! ἢ 
πῖομέ σιν ΕὙθαά6 δυΐ, βοπάθεπ πηδομί, ἀδ[5 Ἰο0ἢ νοὸπ ἨρΓ- 
Ζ6}) νύϑῖὶπθ ἀπῇ ἀϊθ56 Ὀοϊάθη ΠΘΥΓΒΟΠΘΥ, υὑπὰ τησΐϊη ΗρΥΖ 

θεη ὙΥοῖπθπ 510} ΖυιβπηπιθηΖί ἢ οὐδ 5'οὴ ψϑγζΖθηγέ 
ἀπὰ δὐυΐγεϊ). δόμων ἀχω εἴπϑη ΚΙαρογαΐ . 6 ἴδπ 
ΠῸΡ ἀἷ6 Ἀπροβιδτίρθη οὐ βοθοπ Κὔηποεη. μάλα Ὀεκγᾶξε1- 
δοπά, Ὑν16 ΗΙΚ, 859, “Ποῖα, Οὐ, ΙΝ, 7993 ; ἀοοῖ δύ γυ]6]- 
ἰοϊονέ μὲν βίαι μάλ᾽ σὰ Ιδβϑῃ.. 5. Ζὰ ΗΙΚ. 894, Ζυμη8] 
ἂα Ν' υπὰ Μ᾽ [᾿εἰομέ ψϑυυυθοιβοὶε γυεγάθη Ὡδη μοι 150 
μάλ᾽ ἃοϊιιέ. 50. Θπίβρυθομθη δῖοι οἶπο ἰδ θίβομα Ὀὶροάϊδα 
πὰ οἷη αὐ μμδες. β, νὰν 194... 908... Θϑος 0. 
949, Ῥειβ. 260. ἨΙκ, 824. Ομοορῃ. 30, ϑοόριι. ῬΆ]. 
719. Αηΐ. 843. νγὰϑ5 Ἰ πού ῬΘΥΒ, 1010 υποίαὐε μια ε δύ, 
16 πιοϊβίθη Ἐπμιθήδη μβᾶθοη ἄάχο) (Λεα, ἀχὼ, Αγαπά, 
υπὰ ΒοΡ. χὴν) ἐς (αποῖ Μ|64.) οάδθῦ ἐπ᾽, νγὰβ ἄθβ 
Ἡϊαίυβ νγερθὰ πἰομύ θοβδίθμῃθη Καππ, Βεὶ ὙΥεἶῖρϑὶ διαί 
ἄεν Μεά. Ἰδάοοῃ μάλ᾽ ἀχάεόσόσα τοὺς πρὸ πέμπει. 
Ἐπύννὰ ΑΘΒη]ομος. 5. σι Ῥεῖβ, 380. Το ᾶρῈ εὐχαὶ δ᾽ 
ἐς ροδπαογί, Ἐΐ βομοῖπέ πᾶπ! οι 4ΧΟ ᾽ ΕΞ ἴῃ ΑΧΟΑ͂ 
ἘΠῚ νεβθῃ ἀθ5. πδοῖὶ! ἄεπὶ ἀγ (θη Υγ͵ογία δυ! δ! !]οπάβη δὲ 
(5. εάοοι σὰ Ῥτοπι, 891) ἀπά νγβϑβϑθῃ . Αϑμη οὨκΚοὶξ 
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δαϊόφρων δ᾽ οὐ φιλογαϑὴς ἐτύμως; 
000 δακρυχέων δ᾽ ἐχ φρενὸς, ἃ 925 

κλαιομένας μου μινύϑει 
τοῖνδε δυοῖν ἀνάκχτοιν. 

ἄθ5 Ζ υπὰ Α͂ ἀθεγδσεσαηρθη Ζὰ βϑύπ (5. ζὰ ΗΙΚ. 186): 
ἄα πὰπ ἄχωα αἷ5 υπνϊομεῖσ εἰπ]θαομίεέθ, ννυγάθ ἀαίΩν 
ἀχὼ τἀπᾷ ἀχὰ σεϑοθγίθθθη, ἀϊοβοβ ΡΟ ἀ65 β΄ ππεβ νγθρῈ ἢ 
ἴῃ ἀχὴν νεγνγνδηᾷο]ς, Νίδπ Κὄππέθ δυοῖ ἐχεαν ἐς ἅπάογπ. 
ἐς αὐτους ποῖ ἴἤπεπ ζῃ. προπέμπει φτγᾶρπαπί [ἂγ: 
τηϑοῃέ, ἀδΐβ τοῦ Πουυυξοῃῖοκθ, ουῆθθα ; 5. ΑΒ] ἢ 65. ἴπ 
ΘΔΟΒΓοοἰβίου ἀπίετ : ὕεσραᾶ. δαϊκτηρ ἀδ5 βραϊΐεπᾶβ 
Ἐπβεπ, νυ Υ. 889 διαλλακτῆρι. ἄπ γόος ἴπ οδ]εοι!- 
νον Βεάδυζαηρ : Οεσοηπβίαπα ἀθὺ ΚΙασο: σϑῦρὶ. Αθῃπ- 
Ποθο5 πὶ Θδοιγοσίβίου πίθου: ϑαθδίαποινα. διαί δαῖ- 
φρῶν πᾶρε δυοὰ ἴθ δαζύόφρων (νυῖε δολιόφρων, 
γηπιόφρων α. ἃ. φσεθ]! 460) δυϊρεποιηηθη, Ζαμιαὶ ἀαὰ Ὁ 
σπύθροη ἀον Αθῃη]οῆκοὶς πὸ ἀθπὶ ἀδνδυΐ [οϊσεμάθπ Φ 
Ἰεϊομε δυβία!!θπ Κοππίθ ἀπά δαΐφρων εἶπ θεΚδηπίογεβ 
Ὑγοτέ νγᾶῦ: 50}]}6 Ἰοάοοβ δαΐφρων τἱομεϊσ βϑύπ. 50 
τη βία δὴ 65 δἰβ ΝΙο οσϑαβ Πηθβϑθη, δὲ εἴποι (Βο- 

τἰδιηθιι5 δπίβρτυϑομῃθ., 5. Ζὰ ΗἸΚ. ὃ98. 8387. ϑορῃ. ΟἹά. 
4138. Απί. 8ῦδ, 65 δἷ5β ἀουίβοῃβ ΕῸγτη ἐγ δηΐφρων 
(υἷες δηϊάλωτος Ἐπτ. Απάγ, 1056, δῃηάλωτος οθεῃ Υ͂. 
72) δῆβθῆθη, ὑπᾶ 65 πίοι τϊῸ ἀθπὶ Ηοιπουίβομεη δαΐ- 
φρῶν νβυνυθοῆβοὶπ, βοπάρυπ (ὔγ σἰοϊοῃθαἀθαίαπά ιηϊξ 
δαϊόφρων ποῆπιθπ, Οἷν νγεγάθη αἴθ Αἀ]δθοίϊνα δυ φρῶν 
γὸπ ϑ'δομθη σϑογϑιοῆέ, 5. ϑοΒνύθποκ ΖζΖὰ ἔππι. 766. 
ἩΗϊπίου ἀϊοθβϑθη Ὑγογίθ 8068 ἴθ δ᾽ δὺ5 Μεᾶ, ἃ. ἃ. 'π ἀδγ 
Βεδεουΐαπσ τὸὰπ γῶρ (5. ΖὰΟ Ῥτοιι. 195} εἰπρεβείζέ. 
φιλογαϑὴς (50 Μεά, θεῖ ΥΥ εἶδε!, (ὐαπέδθ. 9 ὑπᾷ Αγαπάεὶ., 
ἀοοῖν σεν. φιλαγαϑὴῆς, 5. σὰ ΟΒοερη. 796) ἔγειά!ϊε-- 
Ῥεπά., ΕὙθυάθ οὐγεσοηᾶ, 5. ἈθβῃηΠοῆο5 σὰ Ηἰκ. 666, 
ἐτύμως 5ἰεμὲ Βἴεν θεκγάτεσεπά, νῖθ ἔππι. 495 ἔτυμα. 
δαςρυχέων {πγᾶπεοηνεγρι οἴπεμά, ργᾶρπαπέ ἔν : τηδοῃθηᾷ, 
ἀαΐΞ Τηγᾶπεπ ἢϊείξεη : 5. Αδθῃπίϊομεβ ἱπὶ ϑ'δοιγθρ βίου 
ὑπίογ: εγρθα. δῖίαπ Καπη δυοὴ Ηἰκ. 105 πάϑεα --- 
'δαπρυοπετῇ ἃ. ἃ. γεΥρ]θομθπ. ἀὑβ νἱεΐεη Ὀτγκυπάρδη, 
ἀοἢ ἀεγ Μεά, (εἶσαι). πᾶῦθ 1οθ ἀδ5 Πίοσ ἀθθ ὅε- 
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ἩΗἩΜΙΧΟΡΙ͂ΟΝ ἃ 

πάρεστι δ᾽ εἰπεῖν ἐπ᾿ ἀϑλίοισιν, ἀἐντ. γ΄. 
ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίταις, 930 

θ0ῦ ξένων τε. πάντων στίχας 
πολυφϑόρους ἐν δαΐ. 

δσεομβαίζος νύθροη πῦίῃϊσε δ᾽ ΗΪΠίοΥ δαπρυχέων οἴπσο- 
δοίχί. ἦς φρενὸς, 5. τὰ Ὗ. 854. Ζὰα φρὴν μινύϑες 
ψΟΓΡ]. Ήοπι. Οἀγ85. Ιν, 914 μινύϑει δέ τοι ἦτορ ἑταί- 
ρῶν, 467 μινύϑει δέ μοι ἔνδοϑεν ἥτορ, Φυϊπί. ΘΠ τη. 
1Π, 406 ὀδυρόμεναι μίνυϑον. Ὅεγ Οϑηϊίίνιβ τοῖνδε 
δυοῖν (δοιοῖν Μεά., 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 706) ἀγαλίιτοῖν ἰβὲ 
ἄυχον πὶ, ἃ 61, αρσαη Ζὲ ὑβλεγβθίζοῃ. 5. Να(ἢ. 

Οτάπιμι. 8. 342, 2, 8. 368, υπά πᾶησέ γοη δακρυχέων 
οὔδγ σνοὴ Ὠλαϊτομένας ἃὉ, ἴπ νυϑσμοπι [οὐζίθγθη Ἐ8118 
ἄυτοῖ ἀὰ5 ἀαζυνϑομθηροβοίζίς μγύϑες εἷη Ηυρογθαῖοι 
οηἰδίού, 

Υ. 908 ἶ ππᾶπ Καἂππ ΔΡ6Γ βᾶρϑη σϑρθη 416 ὑπη- 
οἰάοκηοποπ.. ἀδίβ βἷθ δπίμδίθη νἱθὶθθ νγυθηϊρθίθηβ ἄθῃ 
Βύγρογη., ὑπᾶᾷ 8116 Ἐγοιηάθη (ἄεν Ἐοϊπ46) Βθῖμθπ 8158 
56}. νϑγηϊομίθίθη ἱπὶ Καπιρίε. ἴσρεν εἰπεῖν ἐπί τινὲ 
85. Ζὰ Αρ. 1527, ἔρδειν ἰδ δῖον ἀορροὶῦ σοπδίγυϊγ ς 
τί τινι ἀπά τινά, γΘΓΡΙ. Χοπορῖι. ΑΠΌ Ν, εἶθ. 94, 
τούτῳ τἀναντία ποιήσετε Ἢ τους κύνας πα ϑο, 

ἀπά νγερθη ὉΠάΘΓΟΥ ουῦα οὔοπ χὰ Υ, 464, ἀρ. 647, 
Ομοορη. 616, ἔπι. 408. ϑὅοριι. Αἷαβ. 709, ἀπί, 1288, 
ΤοΡθοκ σὰ ϑοόορῃ. Αἷἴαβ. 716, Μαίῃ. σὰ Ευν. ΗΚ. 80. 

ὕεθον αἷς δίδυμα κοι θδιάθι δἰπζοῖπον Οοηβίγαοίϊο-- 
θη 5. Μίαϊί. αὐϑιηπι. 8. 415. ὑπ ἄρον ἀϊθ δγϑίθγθ 
Ῥεβοπάουβ Εἰππγ. ΜΙ64. 1292 ὅὃόσα δὴ βροτοῖς ἔρεξας 
ἤδη κακοὶ, δυοῖν χὰ ϑόορῃ. Οἷά, 1348, Μίαη Κἂππ 
8ΔΌΟ ἢ ἔρδειν ἴῃ υνοὶ νευβοιίθάθποπ Βεάθδαΐαπροη., πᾶπι- 
πο ἀπύμ α 6 πη ἀπά χπἃ οἷϊ 6 πα (Δποῖν νγο ἢ! πἰθἀ θυ! θη, 
5. Ζὰ ϑορῇ. ΡΒ. 686) Ζυρ]οῖοι πϑιπιθη, ππὰ ἄδγδιβ ἀϊὸ 
ἀορρεϊίθ (ὐοπβίταοίζομ δου κιᾶάσθη : ἀδίβ 5'θ δηὐῃμδίθη Ὑ16168 
νυθηϊρϑίθηβ. ἄθη Βνρουπ. ὑπ 8116 Εγθιπάθῃ ἈθῖΠ απ σὰ 
ΒΘ ἢ γογπἰομίθίοπ ππδοιύθη ἴῃ ἀον ϑομίδοιί. {76 Ὀτῖσθηβ 

᾿ δέρῃ ἔρδειν ἰοῦ ὑπὰ «δπαργναγίβ παῖ δ ]οῦ Νορθαθθν 
165 
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ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β΄. 
δυσδαίμων ὄφιν ἅ τεκοῦσα 
πρὸ πασῶν γυναικῶν, 
ὑπόσαι τεχνογόνοι κέκληνται" 935 

910 παῖδα τὸν αὑτᾶς πόσιν αὑτῷᾷ ϑεμένα, 

ἀευίαπρ, 50 ΔΌΘΝ, ὙΥΘΠΠ 65 οὶ βίεμέ, υνῖς ἂρ. 1543 
παϑεῖν τὸν ἔρξαντα, ϑοΡΒ. ΚοΙ. 539 ἔρεξας; Οὐκ 
ἔρεξα. Ὅερθει πολλὰ μὲν οἴπα δπίβργθομοπᾶθς δὲ ἱπ 
ἄεγ Βεἀδυΐξαπρ: Ὑἱ6165 νυθηϊσβέθπβ, τύεππ δυοῖν πϊοιξ 
ΑἸΙ65.. νϑυρὶ. ϑόορῃ. Τιδοῖ. 1012, ΚοΙ. 1915: δυοὴ ζΖὰ 

Ῥτοιη. 75ὅ. πολίταις, (Οδπίαθγ. 9 πολίταθ. ϑϑίαϊί 
ξένων τε (80 ΝΜίεά. μεῖ ὙΥεἶρεὶ, ΑἸΙά. ἃ. ἃ.) Βαθδθη 
ὙΥοΙ,, Βοῦ. τ. ἃ. ξένων τ΄ ἐς, νὰβ βθεπα! 5 θὲ- 
αὐελι ιν Καπη. ἀὰ ἔρδειν τι ἔς τινὰ σεβασί νῖγά. 8, 
δίδει. αγαιπι. 8. 416, ἀππ. 9. υὑπά ἀδ5 δίοίγυπι ἃπ 
ἀἴθβοῦ ϑ'06}16 οεἷπθ Κυγζα ἀπά εἶπα ἰδῆσα ὅθε ρσεοβίαίζίοί, 
80 ἀα[5 ἀα5 {9}πῪτεργηρ!ομα ἀπβίομου ἰδέ, πάντων ἀγᾶοκέ 
δ5. ἀαίπ Κεὶπ ΠῚ ἀ65 ἔοϊπα!!οπθη Ηθοσοβ ὑπθ6βομᾶ- 
ἀϊρύ Ὀ]1εὉ. πολυφϑόρους 5ίειε Ῥτοϊερεϊβοι, ὑυθπμ πιὰπ 
ἀϊε εγβίοσε Εὐκιἄσυπρ ἀπηϊπιηξ. ἐν δαὶ Νίεἀ, υπά εἰπῖρσα 
ἀπάογε {{κυπάρη τυἱομίϊρ βία ἐν δαΐδιε α. ἃ... 5. Ἔοπι. 
1... ΧΗΙ, 286. ΣΙΝ, 3887.. ΧΙ, 89. -οριδάς 
Τπδορσ. 650. 

Υ. 907 ὀφὶν ἄοπι ϑ΄'ππθ πδοὴ ἔν αὐτῶν, 5. ἅθϑ: 
ἀϊοβθη Οθθγδαοῖ ἀθ5 θδίγιβ χὰ Ῥεῦβ. 689, 899, δίδει. 
Θτάπιπ. 8. 389, ἢ υὑπᾶὰ σα, 1. ἃ (Λϊεά. υπά εἰπῖρα 
διάογα 7) τεκοῦδα ἄϊς 7οκαβίβ, νγθίομε ἀΐββοὺ ϑ':6}16 
πδοῦ αἷβ. ποοῖ ἰθθεπά σϑάδοῃξς νγεσάθθπ Ζὰ πηὔβϑοπ 
ΒΟΠοϊηί. 

Υ. 908 πρὸ παδῶν γυναικῶν νοῦ 81|16η ὙΥ ΕἾ θ 6 πη, 
ΤΆΘὮΓ 415 816 Ὑ͵εϊθ θυ , ψεγρὶ, Υ, 982, δ, γαμῖαν, 
8. ὅ75, 8. 1186. 

ν. 909 ὁπῦσαι τεκνογόνοι κέκληνται, 8. τὰ Υ͂. 
851. κέκληνται ἄδπι ϑίππθ πδοῇ ζγ εΖόξ, υυἱθ οἵέξ. 

Ν. 910 Καππ πιᾶπ γαρ εγρᾶπζοπ, 8. Ζὰ Υ. 79. 
παῖδα τὸν αὐτὰς ἴῆγοπ εἷρπθπ ϑοῆπ, ἄθπ ΟἸάϊρυϑ. 
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τοὐσδ᾽ ἔτεχ᾽ ,. οὗ δ᾽ ὧδ᾽ ἐτελεύ - 
τασαν ὑπ᾽ ἀλλαλοφόνοις 
χερσὶν ὁμοσπόροισιν. 

ἩΗΜΙΧΟΡΙ͂ΟΝ ά 

ὁμόσποροι ὃ τα, καὶ πανώλεϑροι στρ. δ᾽. 910 
915 διατομαῖς οὐ φίλαις, 

ἔριδι μαινομένῳ : 
γείκεος ἐν τελευτᾷ. 

ΑΙά, υπὰ ΒοΡ. αὐτᾶς, ὙΝΙίεηΡ. αὐτῆς βίαςί αὑτᾶς, 
ππᾷ νοΙ .. γγτ6Πη}.. Ὀδμίαβ. ῷ ἀυπᾷ Βοῦν. αὐτῇ (ΑΙ]ά. 
αὐτὴ, πη. αὐτὰ) ἘΠ αὐτῷ, ννὰ5. Ὀεϊάθβ. νυ μοι ἀϊρέ 
Ὑγογάθη Κὔπηίο, 5. Ζα Υ. δ9ὅ. ϑεμένα, ΑἸά. ἀπά ΒοΡ. 
ϑεμένῃ,, ὙΥ οἸἔ. ἀαπὰ Οαπίαρ. 2 ϑεμένῃ. 

Υ. 911 τούσδε ᾿ιϊπννεϊβοπ : 1656 16 Γ 815 1μϑομθα 
Ἰοροπάθη, ωὧδε 50. 850 εοἰδπά. 

Υ. 912 ἐτελεύτασαν Μεᾶ. α. ἃ.. ἐτελεύτησαν 
ΑΙΔ. ἃ. ἃ. ἀλλαλοφόνοις Μεά, υ. ἃ.. ἀλληλοφογνοιξ 
ΑΙά. ὦ. ἃ. 

Ὑ. 918 ὑπὸ --- χερσὶν ὁμοόπόροισιν, νετρ]. Υ͂. 
870 ἴ. ὁμοόσπλάγχνων πλευρωμάτων, δ. 1491 ὁμο- 
πόροις ἐπιῤῥοαῖσιν αἱμάτων υ. ἃ. 

Υ. 914 --- 957 {Π6 110 ΟΡ. τυἱομεῖρ ἄθπ ἨδΙθομὄγοη 
21) ΟΡ 6Γ' φρίθι οι {5 9 ἄθη Ναμιθη 465 ΗδΙθΟΠΟΥκ 
νοῦ Ὗ. 921 (αι νοῦ Ὗ. 918 5ί6}0. Ὅϊ6 ὕργίροη αἰίθῃ 
Αὐδραῦθῃ ἰαββθη αἰδῇ ἀ16 Ἰἴδιηθπθ, θη δον. αἴθ Απ- 
Ὄρσοπο ὑπα ἀδπη νυ] 6. 416 ᾿ππθπ6 βἴπρθη. δίαη ἅβθογς- 
βοΐζε : δ]θιομβαδίϊσο ( Οθβονυδίθυ ) 1ὰ νυ ο ἢ! βἰπα 516, 
ὑπὰ (πὰ Ζνν8 7) σᾷπΖ πο] οι! ο6. ((ἀθβο ἢ νυϊβίθυ) ἀτιγ0}} 
ἰού {γουπαά!οῃθ ϑ ρα! ὰηρθη.. ἀυγοῖ νυ ῃοπάθη ϑέγοϊί, 
θεῖ 465. Ζυυιδίορ Ἐππίβομοιασθησ. δῆτα, 5. χὰ ΗΙἸΚ. Φ09, 
αὶ υὑπᾷ νυν. 5. ζιι Υ. 810. οὐ φίλαις ἰδὲ πἰομῦ ἴπ 
εὐἰφίλαις σὰ νουνναπάο!η., ΟΡ] οῖοι οὐ ἀπά ἃ νϑγνγθοῖν- 
5610 νγογάθῃ, 5. Ζὰ Ῥοπι. 185.ὈὨ ἴϊσεθει. ἀδὰ5 δ ει8- 

τη8 5. γογα]. οὔθ Ζὰ Ὗ. 877, ὕθοῦ ἀὰ5 ἀδυπάθίοῃ Ζὺ 
ν, 884. 



280 ΕΠΤᾺἅ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β΄. 
2 ξ πέπαυται δ᾽ ἔχϑος" ἐν δὲ γαίᾳ 945 

ξωὰ φονορύτῳ “μέμικται, : 
920 κάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὅμαιμοι. 

πικρὸς λυτὴρ νεικέων, 
ὁ πόντιος ξεῖνος ἐκ πυρὸς συϑεὶς 950 
ϑηκτὸς σίδαρος, πικρὸς δὲ χρημάτων 
κακὸς δατητὰς ᾿ 'ἤρης, 

920 ἀρὰν πατρὸς πρὸς τιϑεὶς ἀληϑῆ. 

Υ. 918 ΠΗ, 65 συμ δροῦ ἰτἴἢγ Ηδίβ: δὐΐ ὈΪυθ6- 
οἰγοιηΐου Εγάθ ἈΌΘΥ ἰδέ ἴῃγ ΤΠ θη νϑυηϊβοι (ἴἢγα 1,6- 
Βεπδκγαῖε, ἰῃγ ΒΙαί, ἴπ εἰπαπᾶθυ σϑῆοββθπ), υπᾶ δΆΥ 
5ΘΠΓ Βἰηᾶ 516 δα γογεϊπί, δωΐῶ ἰδὲ πῖομέ ποίῃννεπαῖσ ἱπ 
όα τὰ γογνυϑπάρθὶπ, οὔρ δῖοι ἀϊθβα ΕΌσπ θεὶ ἄθπ 7Ὑ8- 
δΊΚοΥη νουκοιηπις ὑπὰ νγασθη (6. αἰίθῃ ΟἸ]θι μοὶ ἀο 
Ο - Ιμαυΐα Ἰοϊομῦ ᾿π ἴαπα ἄθεγσθῆθπ Κοππέθ., 5. ΒΙοιιῆοὶά 
σὰ ἃ. δι... ἀοοῖὶ νϑυϊαπρσέ 485 γεγβπιδίβ φογορύτῳ 5ίαίέ 
φονοῤῥύτῳω. ὅΖᾳα δωὰ ἰπ ρτᾶρπαπέον Βοάθυξαπρ Κᾶπη 
τηδῃ ϑόρῇ. Αἴαβ 1412 ἔ. μέλαν μένος αἃ. ἃ. γογρ]θἰοθπ, 
ὕθεθου δὲ πιῖϊξῤ δηγειβοπάοσ Κγαΐεέ 5, ζὰο Ῥγομῃι. 644. 
πάρτα ὕὅμαιμοι αἷ5 ᾿οἰ δι οὴς Βιαου ἀπᾷ νυϑῖ] 1ἢν ΒΙὰΐ 
τὴ Τοάθ Ζυβδπηηθηῇοίν, 

Υ. 929 ἢ ἀεγ ζὺυῦ 866 85 ἘὙΘ]ηρ 805 ἄδιῃ 
ἘΌΘΥ σεοκοιηπιθπα βομαγίθ δίῃ}. 5. Αθβη!ομθβ σὰ Ὗ. 
188 υὑπᾷ ὕθει ἀϊθ ϑδοῆβ 5. ζὰΠ Ὗ, 709, ἴθεθεν δὲ πδοὴ 
ἀδιμβθιθθη υὐθαθυποϊίθθῃ Ὑοσία 5. ἀδὰ8 ΥὙγοΥ γε σβίουῦ 
πηΐου δέ. 

Ν. 995 βαρ το ἄδν ΟΥΒΕΥΉΑ νγεσεη πρὸς 
ὩΔΟἢ πατρὸς εἰηρσοβοίζέύ, Ἐὼπ’ Κοππίβ ἀθὺ Αθῃπποῆ κοῖς 
πὰϊξ πατρὸς ΒαΙθοῦ, Ῥεβοπάθυβ νύθπη ἀἴθβδοβ δυρεκῦγζε 
δεπομυθ θη. τσυσάθ, ὕδθούβθῆθη, οὐδθυ βϑί ποὺ ϑ' (ΘΠ υπρ 
Ὑγασθη 815 ἴδοι ἈΠσΦβθῆθη νγογάθη: ἀο0Ὸἢ 5, ὕδευ ἀ16- 
6106 Ζὰ Ῥίοῃ. ὅθ. Ἐπ Ποιίβέ δθεῦ: ἄθῃ ΕἸΘΟΒ το πῃ 
Θϑοϊίθη ἀθ5 αίθυβ ἄμπη]τ οι Υ. 829 πατρόϑεν εὐκταία 
φάτις, 8718 ἢ. ἀραίΐῳ τ᾽ ἔμ πατρὸς διχόφροντε πότμῷ. 
ΜΙοά, ΟΥ̓ εἰρ 61) ἀληϑῆ πιξ ἃ ἅδε ἄθιη δγβίεπ ἤ. 
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ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ ἁ. 

ἔχουσι μοῖραν λαχόντες, ὦ μέλεοι, ἀντ. δ᾽. 

“Ἰιοσδότων ἀχέων" 956 

ὑπὸ δὲ σώματι γᾶς 
πλοῦτος ἄβυσσος ἔόσται. 

τ εἰς δον τ τ τ ......ΧκΧ0.κ0...0ᾳΧὅ.ΧὍὌὍὕὍὝ.5ὕ..ὃὄὕϑὕϑδυϑὅϑὅὕϑῳὐϑὐσπϑιραυ
ιυαναιριαμιασμέηαμαμαιδοανανη μουν, 

Ὑ. 996 Γ᾿, εκἷε Βαθϑὰ ἴῃν ΤᾺΟΙ, πδομάθιπ βἰθ ου]οοβέ, 

οἷ ἀϊ6 αὐπιθπ, Ζθιυβυθι!οπθπο 1μο]άθη. ὅδίδίί ὦ (μὰ 

Με. τος Ὁ μέλεον Κῦππίθ τπᾶπ 80} ὦ μέλεοτ 

Βοιγοῖθοπ. σῖθ βόορῃ. Απί, 1519. οὔογ 416 Τηξου)θοίϊοπ 

ὦ Τὰν 51.8:. ποίμποη ἀπά ἀσγοῖ ἸΚοιμπιαίᾶ οἰ μβ ἢ 6 ἴβθῃ, 

ε. Εππι. 349 -- 860, Ζὰ ϑορῃ. Απί. 1974: ἀοοὶ ἰδέ 

νγϑᾶον ἂπ ἄοὺ Τηἰουϊθοίίοπ ποοῖ ἂπ ἄθιμ 8ἃ}5 ἸΝοιπϊ παν 5» 

πἰοδέ αἷ5 ψοραίζδνι5 ἀαοϊβίο πάθη Νουα παίναθ ἀησὰπ 

βἰοἴπεπ, νογρὶ. Ρϑιβ. 719 ὦ μέλεος, οἵαν ἄρ᾽ ἥβην 

ξυμμάχων ἀπώλεσε, οὔ φίΘΙοἢ ὦ μέλεοι 5οσαγ: οἷν ἴῃ τ 

Αὐπδη! Βοϊίβθη Κῦπηίο, 4α ἀον {96 εγσᾶης ἀον ἀγιιύθη 

Ῥούβοι ἴπ ἀϊα Δηνθάθ πἰοιύ πηϑδίδυμα Ἰδὲ... 5:. Σὰ ἘΠ 

109. Ρῖ6 Θοθηϊνθ μᾶρα ἴον νὸν λαχόντες αὐμᾶπρὶα 

δοιπδοῃΐ., 8. Μίδας. αύάπιη. 8. 328, ἀὰ μοῖραν Ζ΄1τοδ- 

δύτων ἀχέων ννοπῖρον ννμνβομθίμ! ἢ. νθυθαπάθπ υυϊγά, 

πάθη χὰ μοῖραν δι5 Υ. 929 χρημάτων ζὰ ογρᾶπΖθῃ ἰδὲ 

ππὰ ἀϊο Εὐκιᾶταμρ Υ. 998 ἔ( [οἱ ΝΙΟΒῦ ἂθε6! νϑυθῖη- 

ἀεί ΒΙομιο!ὰ ὦ μέλεοι Διοσδότων ἀχέων, 5. ἀθμ56}- 

Ῥβδι ζὰ Υ. Υ71 (761), Μαίιι. ὅταπμη. 8. 571. ὕευτι- 

σοιβ ἰδὲ μέλεοι ἀυτοι ἀἴδ ϑ γῃῖζθβὶβ “νυν οι! ἷσ. ΥΥΪΘ 

Υ. 8ὅ9. υπᾷ ἐθοη 50 ἀχέων, ν"ῖθ Υ, 9. “Ζιοόσδότων 

ἀτάοκι ἀα5 ὈΠπροθουογο ἀθ5 6] 05. 805) 5. ΑΘ] 65 

χὰ Ῥοτβ. ὅ64:; διοὰ ϑραπμοῖπι δὰ πα. δέ, δ ἰδῦ Δθ6Γγ 

ψουπϑιμη! ον. ἄος γαίογῆαοι ἀπὰ ἀθι Βυιυάονυιπογα ἀαν- 

ἀπίου σὰ νουβίθῃθῃ, 

Ὑ. 998 ἢ, απίον ἄδπι Τιοἶθ6 ἀθδὺ υυϊγὰ νοι Εγάθ εἶπα 

διαπάϊοβο Νίαθβθ 565, ἃ. 1. υύθῃῃ δἷθ δυο ποῦ ἱπὶ 1,6- 

Ῥοπ ἀπᾶ αἷ5 Ηδθυυβοθοῦ 1ὰπᾷὰ πἀπίρϑυ 5ϊοῖι πᾶ θη, 50 γυογάθῃ 

εἷο ἄοοι πὶ ατάθο ππὰ 818 Τμοϊομθα οἶπο συαπά!οβο Μθηρθ 

Ἑτἄδ αἀπίου βίοι Βαθοη. 8. ζὰ Υ. 709. δὲ 15 ἄδπι 5΄ἴππθ 

δῖ [ἂν γερ βροβοίχί, 5. Ζὰ ῬΓοιΝ, ιἰΦῷ58. ὕεροι ἄθα 5ϊη- 

σαϊαιῖα σωματε νον]. Υ. 189 διὰ στόμα, 885 ἀμφὶ 
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ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β. 

930 ἰὼ πολλοῖς ἐπανϑίσαντες 
πόνοισί γε δόμους τελευτᾷ ; 
δ᾽ αἵδ᾽ ,ἐπηλάλαξαν 9600 
᾽Ζραὶ τὸν ὀξὺν νόμον, 

Ἐρατὲ, Ῥοῖβ. 368 κρατὸς , 448 φράξαντες δέμας, 
827 ψυχῇ διδόντες ἡδονὴν, ΗἸΚ. 51 πρὶν πόδα --- 
ϑεῖναι, 590 δήμου ἈἘρατοῦόσα χεὶρ ὅποι πληϑύεται, 
119 βραχίον᾽ εὖ πατεῤῥινημένους, 128 οὐ μὴ τος 
ἡμῶν χεῖρ ἀπόόχωνται, 129 περίφρονες ἄγαν ἀνιέρῳ 
μένει, Ἐπμπ. 366 ποδὸς ἃ. ἃ.; διο Ναί. ασάπιπι. 
8. 295 χὰἄ Εἶπάθ. ῃὕπ5 Οὔθπ Ζὰ Υ. 30. ΗΙΚ. 658. 
Ζια γᾶς πλοῦτος νεῖδ]. Ευπ, 936 ἢ, γόνος πλου- 
τόχϑων.) 

Υ. 930 ἢ. πδοϊιάθπι βἷθ δοι!! τηϊέ υἱοίθπ 1, οἱ 6 π 
ΘΙ πις ἀὰ5 Ηδυβ (ἢγοσ ἘΔ πΗ1]Π16. νἱοθὶοβ Ηθγζειοῖά ἀδ-- 
αὐτοῦ ἀπρσοίμαη). 1656 ὙΥογῖθ βοι!]θίβθη βἴοι 8δη ἔχουσε 
μοῖραν α. 85. νυ. 8ῆ, ἐπανϑίδσαντες Βυίου συἱομέϊσ, νυῖθ 
65 βομεϊπύ, κβίαίέ ἐπανϑθήσαντες (5. τὰ Ὗ. 542). ννᾶβ 
Βαβίθμθη Κῦπηξο, ὑύθππ πᾶη ἄϊθ ΤΠ ορατί δόμοι δυξηϊπηηχέ 

πὰ οἴπθὴ ἀπίϊβραβί δἷἰπθ ᾿διῃθίβοῃθ ὈΙροαΪα ΘὨΐβρυθομοπ 
Ἰᾶ[5ὲ., 5. ζὰ Υ. 896, ΟὗδΥ ἴῃ ἀογ ϑίγορμβ ἐν γαίᾳ δὲ 
βίαι ἐν δὲ γαίᾳ Βοῃγοῖθέ, 1Ἃ{060ὲὉ ἐπανϑέξειν 5. σὰ 
Ομοθρη. 146. γὲ Πἰπίον. πόνοισι μεθ ἅδῃ Βερυη ἀϊ6- 
865 γογίς Πούνοσ. δόμους Μά. (θεῖ ΥΥεἶσεὶ Ἰεάοο 
τὶ οὐ ἅθε οὐἡ) ὝΥθη. Β υπὰ Ὁ, δόμοις Οχῇ, υπά 
ΑΙά., δόμοι ἀϊ6 ὕργῖρεπ., νυδῃγβομϑίπ! 1. νγασοη ἔπαν- 
ϑήσαντες Θοπίβίαπάθη, Ὅοῦ πόγοισέ γὲ δόμους δαὶ 
Μεά. υπά Βορ. 1, ποοῦ πόγοιόι γενεῶν, νὰβ ΕὐκΙἃ- 
Τὰπρ γοὴ δόμους ἰδέ. ἀᾶὰ δόμοι Πῖεγ., υυῖθ δπάοθγννᾶσίβ, 
ἘΔιΏ116, Ὑαεγνναπᾶία Ὀϑάρυίεί. ἘΠ5 ἰδέ δθει ἀδγαπίεε 
νου πο π] το Απέϊσοπθ πᾶ ἴβηηοπα (ΑΥ̓͂, 852 ἔ) υπὰ 7ο- 
Καβίς (Υ͂. 907 11.) Ζὰ νογβίβῃθῃ,. τελευτᾷ πὶ Ἐπάᾶθ, 
φυϊείζέ, 

Ὗ. 9392 1 φυϊοίχζέ 806 ᾿δυομσέοεπ ὨΐεΥ οπέροσεπ 
ἀΐϊο Αὐθὴ ἀΐθ βομαγί Ἦγεῖβθ πδοιάθιῃ δουγεπάθύ χὰ 
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τετραμμένου παντρόπῳ φυγᾷ γένους, 
9080 ἕστακχε δ᾽ ΄Ζτας τρόπαιον ἐν πύλαις, 960ὅ 

ἐν αἷς ἐθείνοντο, καὶ 

δυοῖν κρατήσασ᾽ ἔληξε δαίμων. 

σδηΖ σουυδηίου ΕἸ υοἢ ὁ ἀα5 ΘΟ Θϑομ] οί, ἃ. 1. Ζυϊούχέ ΔΡ6Γ 
υθειίθα ἴθ ἄθὴ Ηδιβο (ἀογ Εδμμ1116) οπέρορϑη Ἰἤγθη 
ΦΎΘΙΙοη σ᾽θρβροβαπηρ ἀἰθ Ασθη, πδομάρθιι ΟἸ 6 ἀθὺ ἀ65 Ηαδυ- 
565 Δ5 ἀριηβοίθθη 50 ψογίιθ θη νγογάθῃ βηά.. ἐδίβ 516 

πίομε νυϊθάοῦ ΖαγοκΚοῆγθη ὔηποη. ἀα 516. πϑιη! 0 ἢ ἀδπ 

'Τοά ρσοίαμάθη μαρθοη. αἵδε Πϊθυ, ἂπὶ Ηδυβο, τῷ Εὔοκ- 
βίοις αὐ δόμους. αῃ Κῦπηξε διὸ τελευταῖαι δ᾽ 
βίαι τελευτᾷ δ᾽ αἵδ᾽ νογπιαίμθη, πνογαι διοῃ ἀἰα Νὰ- 
γἱαηίς ἴῃ Ἀθρ. Β τελευταίᾳ ἰμζανγοίβθη βομεϊπί, {060 6Γ 
ἄδθῃ Οαϑδηρ ἀθγ Αὐθὴ οὐδθὺ Εγίπηγοη (3. σὰ ἔππι. 417) 
ἱρῦ ζὰ Ὗ. 848 πδοῃζυβοῆθη τετραμμένου Καπῃ ἃ15 
ἸΜεαϊαπι ἀπᾷ 415 Ῥαββδίναπι ροποπιηθη νυογάθη, παντρόπῳ 
ῬδζΖϑιοῃπηθί, ἀδίβ ἂμ εἶπα ἈὔοΚΚΘΩΣ ποῦ Ζὰ ἄθηκθη 56 Ύ. 

φυγᾷ ἰδὲ ἀον Ῥαίϊνυβ ἀον ΕἸοβίυπρ, 5. Ζὰ Ῥογβ. 414. 
Ἐδ ἰδ ἃΡοὺ αἴθ ψουαδθαηρ ἀ65 Ηδυβθ5 Ζὰ γνεγβίθθμ, 
ὕδερθεν γένους 5. χὰ Υ. 1041]. 

Υ,. 935 ἰεύ ἄογ ϑ΄ίπη: ὅθ Ογί δθοῦ, νγο 485 υπ- 
δἰυοκι! οι Εγοῖρη! 5 βἰαίαπα., ἰδέ ἀὰθ βἰθθεπία "ΠΟΥ. 
δὲ σϑὶμῃύ δὴ. 5. Ζὰ Ῥγοιη. 644. τρόπαιον ἰδῦ ἰὴ Βοζὺσς 
διῇ τετραμμένου παντρόπῳ φυγᾷ γένους ρεβαρί. 

Ὗ. 9357 υπᾶ πδομάθῃ 5ὶθ ζυύϑὶ ὑθογνυ ἃ σοί, σαϊέθ 
αἰς Οοίμοϊί, ἃ. 1. ἀἴ6ὸ Αἰ Ὀερπηῦρία βίοι τϊῦ ἄθπι {]π- 
ἰογρᾶπρο ἀοΥΓ Ὀοιάθη Εἰ ὐγβίθη. οὔμθ ἀθὺ δίδαξ. νυθιΐου 

, οβαάθη συσυϊάρσοη. )ὰ πίον δαίμων ΒΙοΥ πὺγ ἀΪϊ8 
Αἴ νογβίαπάθη νυογάθῃ Ζὶ Κῦπηθῃ βοῃοὶπῦ, ὑπὰ ἀΐα 

᾿ Βεἀθυζαπρ : ΘΟ βομῖοῖ, ΘΟΒ ΚΒ] νγθηῖρου ραίξθ, πο 
ὙΘΉΙΡΟΥ ΔΌΘΥΓ ἃΠ ἄθη δὰ μοΐίρι (5. σὰ Υ. 671) δοάδοβέ 
υνογάθῃ Καπη, 8580 πὰρ ἴον Ἐρατήσασ᾽ 5ἰαι τρατήσαξς 
(ες. αὶ κρατήσασα) φοβοιγίθθοη. 960 6γ ἔληξε πδοῖὶ 
ἄδ Ῥαγίϊοϊρί θη ΑοΥϊδοϊ νουρὶ, βόορῃ. Αἰἴὰβ 9294, 'Τυδοῆ. 
1190, ὙΒοοκιῖί. 1. 138 ἃ, ἃ. ἘΕἰπὶρε ἔληξ᾽ ὁ δαί- 
μῶν, νεγβὶ. Υ, 687, 795. 
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ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

σὺ παισϑεὶς ἔπαισας. ότρ. ἄ. 

ΙΣΜΗΝΗ. 
σὺ δ᾽ ἔϑανες κατακανών. ἄντ. ἅ. 

ΑΔ ΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

940 δορὶ δ᾽ ἔκανες. στρ. β΄. 

ΙΣΜΗΝΗ͂. 

δοοὶ δ᾽ ἔϑανες. ἄντ. β΄. 910 

Ὗ, 938 Ῥερίππεη αἴθ Βοϊάθῃ ὈΪΞΠΕΥ ἴπ δ υθπηπηθ 
ΘΟΒΙηοΥΖα θεῖ ἄθη Τοίοθθπ ψουνυθιἰθπάθη ϑοηνυθβίθση (5. 
Ζὰῃ Υ. 84] υπὰά 851} 1γοη ΚΙασοσοξαηρ ( ΚΟΟΙΏΙΠΟ5 ), 
γα υγοῦ οἷπ ἀγροῦ, δὰ5 ἀγοὶ ΤΠοῖϊθη οί ῃθπάθυ, ἄθῖη 
ΘΒ Ξσοβϑησθ ἴῃ ἄθηῃ ῬΘΥΞΟΥΠ ΒΘ ἢΓ ἈΠη ΠΌΠΟΙ Οεβαηρ- 
ἈΡΞΟΒηΙτ οηίβίθῃξ, {Π6Ὀυῖροπθ τη τη8η 510 ἄθηκοπ, 

ἀδἱβ ἀπέσομθ θεῖ ἀθὺ Τ,εῖοθε 4ἀθ5 Ῥο συ μεῖκοβ., [5Π|6Πη6 
Ῥεὶ ἀογΓ ἀ65 Εἴθοκίοβ δυϑ ἀθὺ Βῦππο βίβῃβ, υὑπὰ ἀδίξ5., 
ΘΠ 516 πο ἴπη ῬΊΌΓΑΙβ Βρυθοῆθη., ἴεπθ ὑ0η ἦβπεπι; 
αἴθβθ γοῃ ἀἴθβοπὶ γθάθ, 16 Ῥϑυβοππαέμθιθησ ἰδέ ἴῃ 
ἄθπ Αὐβραθοη πίομέ σᾷηΖ υἱομίῖσ, σὺ Βᾶθε ἰορβ ἀδγ 
ἘΠ Ξρυθομαησ ὑγθροπ οἰηρσοβείζί. Εἰ Κοπηΐα ἰϑϊομέ ὕθον- 
ΒΘἤθη νγθγάθη, ἀὰ βἰοῦ ἄθὺ ζοϊσεμᾶθβ εῚ5 50 δηίδηρέ, 
πηά 5 Ὀοῖπ8η8. ποίπυνθπαϊσ: σνογρὶ]. Ὗ. 949 ἔ,, 973 

Υ. 9539 ἰβύ εοἷπ δυΐσοι βίου Βα ΚΟ ΊβοθοΥ, ἴῃ νυθ] μια 
ἡεἄοςεῖι κατακανῶν 5ἰατέ κατακτανωὼν Ζὰ βοῃγοίθϑη ἰδέ, 
Ῥ υβε]θ6 ΕΈΒΙΘΡ ἢπαθί βιοῖῦ δος ἱπὶ ΓΟ] σθηάθῃ Ὕ 6.56, 
ππηὰ δἐίεγ. 

Υ. 940 δορὶ, 5. ὕἅθου. ἀϊΐθ ϑ'δοῆθ. χζχὰὀ Ὗ. 709, 
ἕπανες, δεν. ἔκτανες, 5. τὰ Ὑ. 939. Υγᾷτγε ἀϊε Αεπ- 
ἀεγαπρσ πἰομέ Ζιὶ υυδηγβομθίπ]οἢ. 5ὸ Κῦππέβ αἷα σαυυῦῃπ- 
ἰϊοῆθ Ἰμοβαῦῦ βοῦϑὺ δι θεμαϊεπ τγεγάθπ, 88 εδἶποπι 
ὙΠΘΓΔΟΙΥ5. πὶ πηϑ βομοη 78 θῈ πη. Ζανγθῖεη εἶπ ἀπᾶ- 
Ῥᾶξῦ φηΐβρυϊοῃίς: 8. δον ζὰ Ηἰκ, 839, ΒόΡἢ. ΤΥτδοι. 
948, 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

μελεύπονος. ότρ. γ΄. 

ΙΣΜΗΝΗ͂. 
μελεοπαϑής. ἄντ. γ΄. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
ἴτω δάκρυα. στρ. δ΄. 

ΙΣ ΜΗΝΗ͂. 
946 ἴτω γόος. ἀντ. δ΄, 

Ὑ. 942 μελεόπονος (τἰομέϊσον νἱϑ] οἷο μελεοπό-- 
ΨΟΞῚ ἰταυχὶσ αὐθοϊϊθημά, ἀπο! οΚυθγοι θη, νν]6 ματατο- 

πόνος, ἀριότοπόνος, πολύπονος Ῥεῖβ. 312. ὃ. 8.» 
πἰομῦ: πρὶ ἀοκάυ!άοεπά, ἀὰ ῬοΙγποῖκοβ νὸὴ ἄθὺ ἀπίϊθοπθ 
τ ἢν παπάοὶπά., ΐθοκίος νοῃ ἀθὺ ἰβιηθπθ ᾿πθ ἢν ἀμ] οπά 
ἀαγρϑβί!!ς νυῖγά, Ἐδ. πᾶπρὸ ἀθ6γ ἀϊθβθβ Υγογέ πιϊῦ δορὲ 
δ᾽ ἔκανες δυαβαμπιπιθι,, νῦῖθ μελεοπαϑὴς πιϊΐ δορὶ δ᾽ 
ἔϑανες. 

ν, 944 Γ᾿ Βαρθη εἰπίσε {Ππκυπᾶοπ ἴτω δάκρυα. 
ἤτω γόος, ἀπάεγε ἴτω γόος. ἴτω δάκρυα. Τοῖν τπδοιία 
ἴτω γόος. ἴτω δάπρυ 5ομγεῖθοη., νυοάυγοῃ οἷπθ ρο- 
πδιιθθ τπϑίγίβομθ ἘΣ ργθοῆαπσ απίβίθῃξς, ἄον Ηἱἰδίυβ 
νυ δ!!ς. ννϑῖ μου Ἰοάοον αὐτοῦ ἄθπ Ῥουβοπθηνυθοιϑβοὶ 
ΘΠ βου! αἰσοῦ ννογάθη Καπη, οἷη πραγ ἄθιη δ ηάθυπ 
επίσερθηροβοίζύ υυἱτά, ἀον θεῖ Νοαΐγαιη. ἴῃ ῬΙΌΓΑ 5 
Βοἰίποτο Θ᾽ηρυ]αυῖ ἀθ5. πιρογαίγ5 γϑυβο νηοί, υπὰ 
αἷς Επίβέεαπρ ἀοΥ 1μοβατύ δαφίρυα 50} ογκιἄγθη [ἃ [50. 
Τὰ5 α πϑιμ!οἢ νύ νγϑγβομϑῖη οἢ ἀδ5 4, νγυοθῖῦ ἀϊθ 

ῬεΥβοη ἀοΓ Απέροπα ὈϑΖοιομηθῦ ννυγᾶθ.. ἀπἃ ννϑ οἱ 65 
Ὅεϊ ἄδὺ βοβίθομίθη ῬϑυβοπθηθοΖθι μππησ ἴῃ ἄθη Ἠδυά- 
δοῦν θη ἂη δάκρυ Και; 5. ἄβη!οῆο ΕΘ α] νυ Ζὰ Ὗ. 988, 

, ἩΙΚ. 804, ϑορῇ. ῬὨΠ. 1410. ΚοΙ. 1701. Ῥοοῖ μὰθ6 
ἴθ ἴῃ ᾿Ποχίθ πἰομίβ σοᾶπαονί, ἀὰ ἔτω δάκρυα γον ἴτω 
γόος, νο 65. ἀϊθ αἰΐδαπ Αὐβραῦθη Βαῦθοπ ἀπὰ νυδμγβομοὶη- 
Ἰτοὰλ δὰ ἀοὺ δῖθά,, νου μοιαϊσέ τγογάθη Καππ. Ὀ650π- 

ἄστεα νύθῆη πῖᾶπ δαφρυα ἀστοὶ αἷα ΞΘ ΥΠΙΖοβὶβ φυνειβυ οἷς 
ΒΡΥΙοΝ , νυῖθ ϑορη, Απί, 527 φιλάδελφα κάτω δάκρυα 



2830. ΕΠΤᾺἅ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂ καὶ ΙΣΜΗΝΗ. 
΄ ’ Α ; ᾿ 

σπιροχεισαν κατακχτας. στρ. παῖ ἀντ. 8 

λειβομένα υ. ἃ.. 5. ἨεΥπιδππὶ Εἰθιηπι, ἀοσέγ, τηείγ. Ρ. 5 
ὉΠ ὈΠΕΟΥ 5'δοιγοσιβίθυ Ὁπίεγ : πιϑίσβοῃθ Ὁερεπβίδπαβ. 
6: ῬΙυγ δ 15 νῦτάθ ἄδηπ ΠΠΙΘΠΓ ἀ85 βίδγκοτε Τῆγᾶπεη- 
νουριθίξεη Ὀθζθίομπθη. ἔθεε ἄδθῃ ϑ᾽ησυίαυῖβ ἀθ65 {π|- 
ῬοΓδίγ 5 θοΐτῃ Νδαζνιπι ἵπὶ ΡΙ] ΓΑ 5 συουρὶ. ϑορῆ. ΡΊΗΙ. 
1008 μη πὶ τῷδ᾽ ἔστω τάδε, Επγ. Ῥμοῖΐπ, 824 πρὸς 
ταῦτ᾽ ἴτω μὲν (ἀπά. μοῖ)ὴ πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα 
(εἰπῖρσα φάσγανογν, ἄσοι Αἰξοῆ. ἂρ. 1940 ἔτ᾽ , (ὀκῆ- 
πτρα καὶ στέφη) ἐς φϑόρον, --ἰ ἄλλην τιν᾽ ἄτην 
ἄντ᾽ ἐμοῦ πλουτίξετε, ντοΥγπδοῖ τπδῃ ἔτε δάηρυα (οὔπα 

ϑΥΠἾΖ6 515) τη οθθη ἀπά ΔηΠΘἢπθη Κοππίθα., ἀαίβ ἔτε, νγϑ- 
δϑῃ ἀ65 [οΙ σπάθη ἴτω, ἰπμ ἴτω ἐμηβιοὶ μρ α υγογάθη 56Υ. 
Ζα ἴτω γόος Καπη πιᾶπ ϑορὶ, Τγαοι. 907 ἔτω κλαγγὰ 
ψευρ δοίη, 

Υ. 946 ᾿ἰξέ ἀογ ΕἘπάγνθυβ ἀθ5 ογβίεπ ΤΉοῖ65 ἀΐθβοθ 
ΟΟοϑδηρσδοβομηϊξέεβ, πὑπᾶ ζυγὰ εἶπ δρὶρμέμοσιηδί βου, 
ἄθη Ὀεϊάβ ϑ'ομννυθβέθυη Ζυβδα πη θηδίησοη (5. ἴδθὺ δἴνναϑ 
ἈΘΒΠΠΙΟΠ65 σὰ Υ, 104), οὐδν 80. ἀαΐβ ἀπίσοπε 'ἴππ Ζὰ- 

εὐβί, ὑπὰ ἀδηη ἰβιηθπθ βἰησί. 1)85 Ζϑίομθη ἄθὺ ὙΥ16- 
ἀθυβοϊυπρ νυ γὸη ἄθπ ΑἸ ΒΟ γι θη πο νογβίδπαάθῃ, 
5. ἀἴ6 Ὑοιγθάθ ζΖὰ ἀἴθβοὰ ϑιῦοκο. Ὅδββοὶθα ᾿ἰξύ δύο 
πὶ Υ. 991, «65 ἄεὶη Εὐπάνεσξαε 465 αγιίθη ΠῚ 65 
αἀἴοβοβ Οθϑδησαθβομηϊ(ζίοβ., ἀ6Υ ἘΔ]. θαἱβ ἀθπὶ 50 560. 
Ῥοννεῖβοί ἐῃ6 5 ἀεγ δίδηρσοὶ εἰποὺ Επέβργθομαπρ 8η θεϊ- 
ἄθῃ ὅϑίθι θη, {π6 115. ἀδ5 Ὑουμαπάθηβθυπ δρὶρβίποριηδί!- 
ΒΟΠΕΥ ευξα δὴ Εἰπᾶθ ἀθ5 Ζνγεϊΐζεπ ΤΠ θῖ65. αἴθε αε- 
ΒΑΠΡΑΟΞΟΠηϊζίο5, Υ. 957 --- 959 -- 970 --- 972. Ῥὲῦ. 
ῬΊΟΒέου παΐ αἴθ Ηδυρίροάδηκοπ 'ἴπ ἀϊ656 δριρίπορσιηδίϊ- 
δοίη Ὕεγξα σοργδομέ: 1.} 58 βαθθη σοίδάβέ ὑπάὰ 5ἰπάᾶ 
ἐοάξ, 2.) ἀϊε ὕὔπβοθαυ ἀδγυπ βἰπά δίοϊγα, ΟἹαΐρυαβ ἀπά 
ἘΙΠηΥ5. 93.) 516 βἰπά ἄξει Ὑαδΐευ ἴθ ἄθγ αταυΐ Ὀεῖζα- 
δείζεη. ὅν. προκείσεται κατακταὶς οἴπε ϑ5΄πη. ΒΙοΒ- 
ἐἰρ δαί τπὰπ πρόκειόσαι κατακτὰξ σεᾷπαεγί, εἰ νγυγάθ 
εἰπρεβείζε, Ὑγεῖ] 68 δἷ5 Ζυπι γοθαμι σομγισ ΠΡΌ ΒΘ μος 
τνυγάθ, νυδηγεπᾷ 65. νυδῃγβομθι Ποἢ εἶπα ἀρ αοκαγζέβ [π- 
{εΥΠἸΠοα Ίοβδ8 τγὰγ, ποάυγοι δησεάδαξεού νγαγάθπ 50} 106, 



"πντἷιἋ’τττὦοὃὸὦἃϑἕἙὁι. τοὁᾧὸὃὮᾧἣὋἝἘἑτῖτττοτὰὸὺὔὙτοὔυὔὄὔῪ- τ ΞΘ-ΘΞ--τ τ τ᾿ ΦΘὥσηθϑϑδοΧ.ῷ 

ἘΠΤΑἅ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 251 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἠὲ ἠδ, μαίνεται γόοσι φρήν. ότρ. τ΄. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἐντὸς δὲ καρδία στένει. 976 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἰὼ ἰὼ πανδάκρυτε σύ. 

ΙΣ ΜΗΝΗΉ. 

950 σὺ δ᾽ αὖτε καὶ πανάϑλιε, 

ἀαῖ5 ἘπθοΚΙ 5. σὰ γευβίθῃθη 56. ΟἿ μαῦθη ἱπ ἀϊθϑθπὶ 
θβαηρα ἀϊ6 ϑομο θη ἀϊο Ναιπθη ἀοΓ θοϊάθη Βυίαθγ, 
νγο ἀ6ν οἶπθ οὔθ ἀδὺΓ δπάθγθ γὸπ ἄθῃ ϑ'ομ νυθβίθυη ΟἢηΘ 
ΝΝεππαπρ ἀογ Νπιδῃ ρϑιηθὶμέ ἰδέ, ὅὅ. δὔνναβ. ΑΘ ἢη 10 Π}65 
Ζὰ Υ. 98ὅ, πρόπειόαε ἀὰ Ἰἰεσϑοί ἀα, πᾶπιοἢ τοι, 
νΕΓΡῚ. ϑορὶ. Απί. 1101 Ἠτίσον ὃὲ τῷ προπκειμέγῳ 
τάφον, Βιοιιῆεϊα χὰ α.. 5:. 

Υ. 947 Ῥερσίππί ἀθγ χυνεϊίθ ΤῊ61] ἀΐοβοα ἰθϑαπραῦ- 
βομηϊίίεβ. ὲ ἡ υυῖθ ΗΙκ. 803, [ἡ ἄδη Ῥούβογπ ἤπάθέ 
Β'οἢ ἀἴθβθ [ηἰου]θοίΐοη οἰπίδοῃ. Υ. 561, 569. 649, 
648. υπά διοῖβ ἀπίρη Κ΄, 960 μαί Οχᾷῇ,, ΑἸά. υπά ΒοΡ. 
7Σ τὰν δἴηπιαὶ. μαΐγεται γόοιόι φρὴν 65 βομνᾶγηιξ 
(5οἰνυοισί) ἴῃ ΚΙαρθη τποὶπ ΗβρθιζΖ, 5. ζὰ Υ. 988, 

Υ. 944 ἱβέ ἐω ἐω σὰ ᾿βϑϑϑοὸπ ὥυυ --ν νῖθ Υ, 
86, 856."862, 979, 980, 983, 984, 989. 990. Ῥτοπι. 
576. ἀρ. 1107, 1117. ΑΙΕ Ὠιϊδιηθυβ δε 65 Ῥύοιῃ. 
696, Ῥει5. 9360. 904, 968. ἨΙΚκ. 116. Ασ. 400. 815 
φυγοὶ ϑ'ροπάθθη νυᾶβγβομϑ] ὁ Αρ. 1471, 149, 815 εἷπ 
ϑροπάθιβ νυ γβο ἢ 10 Ῥειβ. 1095, 1029. ΟΠοβρῆ. 
4φΦ. πανδαηρυτε Νίοά. υ. ἃ. ἀε5 γεγβιηαίβο πα ἀ685 
επίσερσοηρσοϑοίζίοη πανγάϑλιξ νναρϑη συἱομέϊρ. πάθε πο- 
λυδάκρυτε. ὕπερον ἀϊε Εἰπίδργβομυπρ οἰπθ5 Αποβραϑέιβ 
πηα εἰποβ ΠΙΔθ5 5. Ζὰ Υ, 896. 

Υ. 960 4ὰ δϑον ἄδροροη (ὈἾβ() δ σϑηζ οἰθπά. 
ὕεθεν δ᾽ αὖτε καὶ 5. χὰ Α΄. ὅ4θ6. Ῥεῖ γοοδίίνυϑ 



2.8 ἘΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

4ΝΤΙΓΟΝΗ. 

πρὸς φίλου γ᾽ ἔφϑισο. 

ΤΣΜΗΝΗ. 

καὶ φίλον ἔχτανες. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
διπλᾶ λέγειν. ΕΣ 

ΙΣΜΗΝΗ͂. 

διπλὰ δ᾽ ὁρᾷν. 980 

ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

905 ἀχέων τοίων τάδ᾽ ἐγγύϑεν. 

βίθξς ἄυτον εἶπα ἀτί Αἰἰγδοίϊοπ σσεσεπ παγδάκρυτε 
βίαι 465 Νοιηϊπαίϊνυβ, 8. Ῥεῦβ. 660, ἀρ. 105] - 
Ἰ0ῦθ. σὰ ὅορι. Αἰὰβρ 0686. ῬΙΙ. 762, Μίαυίῃ. (ἀγδϑιηῖῃ. 
5. 312... 

Υ. 9581 5ἐαίέ γ᾽ ΥΥδη. Β, Ὁ υπᾶὰ Τυτη. τ΄. ϑ'. 
Ζι. Ὗ. .96ά. 

Υ, 968 ἢ Απί. ἀορρεϊέεβ (158) Ζὰ ουνυᾶῆπθη (ἀορ- 
Ῥοὶέ ἰδέ ἀθσὺ Οεροπδίαπα Ὀπβοο θάθ υπᾶ ΚΙδρΘ). 
1 5πὶ|. ἀορρεϊίοβ (ἰ5ῖ) ζῇ. βεῆη (ἀορροίέ ᾿ἰδύ ἀθσὺ ἀοροπ- 
βίαπά ὈΠΞΘΓΘΙ Βοιαάυιβ) γΈΓΡΙ. Υ. 977 ἴ. 85 Νεδι- 
ἰτὰϊη τπϑοῦ ἀἰ6Θ δα δἰ! σθιηθῖμοῦ ἀπά πη Θϑ πηπιξοῦ. 
815. νγεπη ἀδ5 δίδου πα σοργαποῆῦ νγᾶγα : 5. ΑΘ μη] 1 ῃ65 
τῇ 5Δοβυοριβίου ὑπίοτ: Ναοαΐγαη, {606 Γ ἄδη Τπῇπι|{γτι8» 
50 φοργϑαοιί, 5. Ναί. ἀγάπῃ. 8. ὅϑῦ, ἢ, Αμμῃ., ὉΠ 5 
ἦπιὶ ϑ'ϑοῃγοοιβίου. ἀπίρυ: [πῇπηινα. 

ν, 95 κ5οἰοΐθηῃ Κὐπηηθυηίββθηῃ ἰδέ ἀἴθβος πδῖ, ἃ, ἷ- 
Ζνγεὶ Οεροηβίδπαθ ἀθ5 Κυχιπιοῖβ ΠᾶθΘη ΥΥΓ ὙΟΥ͂ ἘΠ5. 
ἀχέων (πᾶ. γόων, ΘὈΘη 8115 συΐξ, 5. Ζὰ Υ. 896, ἀοομ 
ὙΥΔΗΓΒΟΠ πο ΟἸο556.}) ἰδὲ ἀυγοῖ ἀἷθ Θγηϊζαδὶῖ Ζυνοῖ- 
ΒυΠΟΙσ, νυῖθ Υ, 927, ὑπ 5έθῃῦ οὐὈ]θοξΐν, νυ ΗἸΚ. 869 : 5. 
ἈΔΒΗΠΟΠ 65 ἱπὶ σΔομγοο δέου ἀπίογ: ϑυθβίαπεέναπι, τοίων» 
Βᾶι] οἢ διπλῶν. ὲ5 Νεαυίτιπη ταδε βίβμέ δ᾽]! σοπιεὶπ 
1ὺν αἵδε, πᾷ ἄἀδῃ ίηπα παοὴ [ὑσ ἡμεῖδν 5, ξὰ Υ, 3929. κδ΄. ὅδ, ς Φ'ςἔ͵ΚΌΠ ἃ 



ἘΠΤΑ͂ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 230 

ΙΣΜΗΝΗ͂. 

σέλας δ᾽ αἵδ᾽ ἀδελφαὶ ἀδελφεῶν. 

ΖΔΝΤΙΓΟ ΝΗ. 

ἰὼ Μοῖρα, βαρυδότειρα μογερὰ, 
πότνιά τ᾿ Οἰδίπου σκιὰ, 
μέλαινά τ᾽ ̓ Εριννὺς, ἡ μεγασϑενής τις εἶ, 98 

Υ, 956 πᾶῆθ ἃ οὺῦ 5ἰπᾶ ἄϊθϑδθ (νυῖν 1ἢπ6η}) 815 γϑῖ- 
ΒΟ νυϊδίθγ 8 ψϑυβο νυ ϊβίογίαπ ( αἷ5 Θομννεδίθσῃ ἄθη Βυὥ- 
ἄετη). πέλας δ᾽ Μεά. α. ἃ, αἷς ὑρτίσοη πέλας οἴνηβ 
δ᾽. Βεϊάο5. συῦ, 6 παομβάθιη πὴ ἴῃ ἀν Οδϑθηβίγορ δ 
αἷς Μ|ύίειβυθα ἴῃ δέυγρα ἰὰπρ οὐδ ΚαγΖ πι δῦ: ἀο0ἢ 
ἰδέ ἀα5. Αὐΐσοποιηιθπθ ἀοΥ Αὐἰογιτς πη ἀθ5. Ν ΘΥΒΙ [568 
ὙΥΘΡΘΠ ψουΖιιζίθῃθη, αὖδε [ὧν ἡμεῖς. νϑιρ]. Εἰὰμι. 952, 
ϑόρῃ. ΟΙά. 41. 3527. Κο]. 1107. τ ἃ.: 5. δ΄0ἢ ἀὰ5 

δ ομγθρ βίον ππίου Ῥγοποπιθπμ ἀδπιοηῃδίγαί ση, δίαίί 
ἀδελφαὶ ἀδελφεῶν ννᾶτα ἀπαίορον ἀδελφαὶ ᾿δελφεῶν 
Ζὰ Βομγοῖθθη., 5. Ζὰ Υ, 1008; νγοπὶρϑύθηβ τηὰ[5. πιδῃ 
65 50 βργθοἤθη. 

Ὑ. 951 --- 959 κ5ἱμᾶά δρὶρμιπαριπδίϊβοιθ ϑυβ.) 8, 
ζὰ Ὗ. 946. 85 οὐβίθπιδὶ δ σύ 516. 16 ΙΠΔΠ Δ15 ἀ6Γ 
ῬΡΕυβοπθηΐο!οο, πϑιπθηί! ὁ αὰ5 ἡ. 961 ὑπ 968 οΥβϊθιῦ, 

416 βίοι ἀθβ Ρο υμθῖκοθ θθβομάθυβ. Θη πο ηηθηάθ ἀπίϊροπο, 

.Δὰ5. υνεϊΐζεπια! (Οὕ. 970 --- 972.) ἴβιβθπθ. μογερὰ 
ΒΟ  πηπιθ., ἀπῃβοι!σνο  !α, δοῦν, νι δυερὸς., ἀτηρὺξ, 

πονηρὸς, μοχϑηρὸς α. ἃ. Αὖὐβ Οἰδίπου δριοὼὺ οτοιϑῃς 
χηᾶπ, ἀα5 ΟἸάϊριι5 415 Ρουθ ἰοάς χὰ ἀθηκθη δύ, νουρ]. 
Ὕ, 89ὅ. 971. 9591: δυοῖ [ἰθρύ 65. βθυν ββουμδίβθ ἢ 1π 
Ὗ. 672 ἔἐ Ἐπ νοιὴ δ᾽ (θυ οννυὰοῆθη ἀπά ἀοίβια! Ὁ. οἰπθιὴ 
ϑομδίίοπ μη! οὴ. ὈΠπᾺὰ ππμουβ ἢ] ̓  ομθηάθη Ὁιάϊριβ Ζὰ 

γουβίθ θη. ἰδέ βοβομ ννερθη πότγια, ὑπάᾷ μεγασϑενὴς 
᾿ιδομδύ ἀπραββθθᾷ. μέλαινα δοίννναγζθ. ἃ, 1. δτδαιδο, 
Ταγομίθαγθ.. 5. ζὰ Υ, 813. 16 γοτίε 7 μεγασϑενής 
τις εἶ Ὀοζίθμθη δοῦν ἀθιπ ϑἴηπθ ποῦ αὐ Π͵Ἴοῖρα. Οἱ- 
δίπου σπκιὰὼ ἀπὰ Ἔριννιυδς φρο οι, οὔ νν ἢ] ἴθ ογδιηπιδ- 
(ἴδον πὺν σὰ ᾿Βριννὺς χὰ φσομόγθη βομοῖπθη; 8. Ζὰ Ῥύομι. 
211. 8:16 πιΐβϑθῃ Ζὰ θάθιῃ δἰ ζθί πη δἰ ΖΘ] ΘΟ ΠΟΙΏΙΠΘΠ 
ννογάθῃ : δοὲ ίοιτῃ., υυϑιυ! οι ὧἀὰ Ὀ]σύ. ἀπ Θθθη. 80 
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ΙΣΜΗΝΗ͂. 

0900 ἠὲ ἠδ, δυσϑέατα πήματα. ἄντ. -. 

ΖΦΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

οὐ δείξατ᾽ ἐκ φυγᾶς ἐμοί. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

οὐδ᾽ ἴχεθ᾽ ὡς κατέχτανε, 

ἄεν ϑοβαίίεπ ἀθβ Οἰάϊρυβ ὑπ αἴθ ΕἸΓΙΠΠΥΘ., σὺ στοίβ- 
πιδομίϊσ. ἴὔεθεγ τὴς θεῖ Αἀϊβοίνδ 5, Ζὰ Ῥγοι, .698. 

Ὑ. 960 νγεῖβ, νγυεῆε ! βοδ! πππιβομδαθαῦ ( στ! οἱ 
ΔΠΖΈΒΟΒΔΙ8Π.} κἰπά αἴθε Τ,οἰάνγεβεη (ἀΐα Οερεπβίᾶπάθ 
ὈΠ5ΘΙΒ5 [μ6165}, Νίαπ πὰΐβ βίοθβ. ἄθηκθη, ἀδίβ [51|6Π6. 
Ὑᾶῃγοημά ἀπίροπα ἀϊ6 ΘΡ᾿ρΒΕΒο απ 5 μθῃ Ὕεγβα βἰπρέ, 
αἴῈ Τμοϊοθαπ Βείγαομίεε ἢαθ6. 7ὲ οἰπίδοῃς Οχί,, ΑἸά, 
ΕΟΡ.. 5. ζὰ Υ͂. 947. πήματα οδ]εοίξΐν. 5. Ζὰ Υ. 99]. 

Υ, 961 πΙομέ ζεϊρέβ εὐ (Ῥοϊυπεῖκθβ.} 5ίθῃῃ βοὶξ ἀδὺ 
ΕἸΠΟΝΟ πὴ. --α ΖυγοΚροκθηγέ ἀῦογ Ραϊβέθ δσ εἷη ἀθπ 
ΠΕ θηβῆδυοῃ, -α ὑπα φοπίξεγπία (ἰδάθίθ ) ἀθπ (ἀεπ 
ἘΘΟΚΙ65}). ἃ. 1. ἰοῦ Βᾶὰθ6 ἄδθῃ Ῥοϊυπϑῖκοβ βεὶϊύ βεὶ ποῦ 
ὙοΥθαππσησ πἰομέ υυϊθάθυρθβεμθη, ἀπά τηπΐ5 1ῃΠπ παπ, 
Πδ ΟΠ ἤθη ΕΥΓ ΖΓ Κρ Κοηγέ. ἰοὰξ ὑπᾶ 815 ΒΙΠαογιπδΓαΘὺ(Γ 

Ὑυθάθυβθῆθη, ὅϑίαίί ̓ ἐδείξατ᾽ ἰδύ ἀθβ. ϑ'ππθβ νύεσϑθη ἀυγοι- 
δι5 οὐ δείξατ᾽ Ζὰ ἰεβεπ; 5. ὥρα ἀϊθ Ὑεγνυθομβείαηρ 
σοὴ 8 ππᾷ οὐ. Ὑγεϊοῃο5 ἰθζίοσα αὐροκῦγζέ, Ἰθποὰ ἂμη- 
ἸἸοἢ νυν. Ζζὰ Ομοερῃ. 1049, Αὐοῖ νεγπβέβ πᾶ υἱεἰ- 
Ἰεϊοῦῦ 485 Αὐρτποπίθπι, Ὑγθ]οθ5 Ἰθάοοῖς βθῦγ νυ ἢ} } Γθἢ !] 6 η 
Καπη. Ὅδ5. Μίδάϊυπι τοπ δεικνύναι ἰδ ἰπ ἄεγ Βεάδυ- 
τὰ η 8; βίο ζϑΐρϑη, πῖοδέ μᾶυβο: δξίου ἢπαδύ 510 80 
ἐποδείξασϑαι, ἐνδείξασϑαι, ἐπιδείξασϑαει α. ἃ., ἀοςοῖ 
γεγρὶ. ἔτ, Ηδγακὶ. 900 δεικνυμένων ἐλέγχων οϑν οΣ μᾷ : 
δυο Αἰβοῆ. πῃ. 688 ὡς δειχθῇ λεῶς, Ἐπν. ΗΙΚ. 
1907 ἔ, φόβον γὰρ αὐτοῖς --- δειχϑεῖσα, ϑήσει. 

Ὑ. 962 ποοῦ Κἂπὶ δὲ. (δυοὴ Ἐϊέθοκι 5 Κβιγέθ πῖοδέ 
Ιθθοπά πδοὸὴ Ηδυξα Ζιγῦοκ.) νῖβ (βοθαϊά αἷ5. πϑομάβι) 
ΕΓ βεπιογάεέ μαϊίθ. Ὑεγρὶ. ϑόρ. ΟΙά, 115 πάλεν πρὸς 
οἶκον οὐκ ἔϑ᾽ ἵκεϑ᾽ ὡς ἀπεστάλη. ὙΥΪε πεν ἑκνεῖ- 
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4ΦΝΤΊΓΟΝΗ. 

σωθεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΙΣΜΗΝΗ, 
ἀπὸ δῆτ᾽ ὥλεσε. 

ὅϑα:ς ἴῃ ἀον Βεαουίαπρ Ζαυγὕοκκοιγθη βίθιξ. 50 διοῇ 
ἔρχεσθαι ΟΒοορμ. 134. υπά δέον ἤρειν.. 5. σὰ Ῥεῖ. 
51ὅ. ωὡδς ἴπ ἀον Βεάδαυίξαπρ 465. 1,8 ίθἰ πἰβοιθη ἃ {9 γῸ 8 
ἀεν Ζεῖϊξ ρσοῦτγδυομύ. δῦ δᾶυπῆο, 5. Βγαποῖκ Ζὰ ἃ. 80. 
πατέκμτανε πᾶρῦ6 ἴον δὺὑθ ἄθῃ αἰΐθπ ἀὐυθρᾶῦθπ ίαίί 
πατέκταγνεν (80 Ἰοάσοί Νίοα. θεοὶ ΨΥ 6661) Ὑυθάου δυΐ- 
ΘΘΠΟΙΠΠΙΘΠ 9. ὈΕΒΟΠΘΙΡ» ἀοΓ σοπδαθύθῃ ππηϑίγῖβομθη [ηύ- 
ΒΡΥΘΟΒ Πρ νύθ ρθη, 

Ὑ. 9685 ρογοίίοί ( ορ᾽ οι. συγ οΚροκοηγθ }) ΔΡΟΥ 
Ῥναϊρίθ δ΄ (ΡῬουπϑῖκοβ.) ἀθὴ 1 θοπβθδποι (5εῖπ [μ6068} 
οἷπ. 5. σὰ Ὗ. 961. Τῦεροῦ δώφεσϑαι 5. Δὰ Ῥογ». 209, 

πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν (Τυχη., ΥὙἱοί,; ἀπώλεσε ΑἸΙὰ., Βο".), 
5. ὰ Αρ. 1423, 

Υ. 904 εἷπ ἴδνγοῖ! Ὀὐ5έθ6. οὐ (Εἰοοϊη 65) 1ῃπ (561- 
πθη 16 πϑθαῦο ἢ). δεν. ἀπώλεσε ( ἀπώλεσεν Μαεά. 
Ῥεῖ δΥεῖσοι, Ἴατπ. τπά Υἱοί.) δῆτα, νγὰ8 ἄδπιὶ βίτο- 
Ῥθβοιθη Ὑαῖβθ πἰομέ οπίβρυϊομέ. ἋοΥ οἷπ ἀοομιη βοθ ον 
τηϊύ ἀορρειίου Απδκυιβὶβ (8. βϑῖα! ον Ζὰ ἔυτ, Τγοδά. 
599) ᾿ἰ5ί; ἀθίβῃα!" μᾶθα ἴον ἀπὸ δῆτ᾽ ὥλεόσε σοβοιγῖθ- 
Ῥδη., νγὰᾶβ εἷπ 4685 Ὑδυβιηδ [565 ὈΠΙαΠαῖσου Αοπάθγον, θ6- 
ἀνήδιοτο νύθρθῃ 465. ψουπουσθῃθπάθη ἄπωλεσεν, ἰἸεϊομέ ἴῃ 
416 σονυμη!οιο Τωοσαγύ ὑϑυνγαπάθ!η Κοππίθ. ἔΠῈΡῸῚ ἀϊ8 
ΤΙηοβῖ5. 5. δίδτῃ. αγαπη. 8, 6594. 9. ὕδετ ἄθῃ ὅ6- 
Ῥγάσοι γὸὰ δῆτα σὰ ΗΙΚ. Φ02., ὙγοΙ 6 ̓π8πη ἴπὶ βίτο- 

Ῥβοθθη Ἄϑιβθ γ᾽ δβύγϊομεη, 50 ἀαἱβ οὐ γον ὃ υϑ- 
Κύγχζύ νυῦγάθ. ὑπᾷ ἀδὺ Ὑοὺβ οἷπ ρϑυυδβη!! ον ἀοοὶ- 

ἸΡΊΒΟΒΟΥ Ὑγᾶγθ. 50 Κῦπῃξθ ᾿π8ἢ ΔΠ ἘΠΒΘΥΟΥ ϑ'ί6||6 ὥλεσε 

δῆτ᾽ ἄπο 5ονγοῖθεη πᾷ ὕθοι ἀϊς Βίθυηρ; πον Ῥχᾶρο- 
βἰθϊοπ γευριθίομοπ Ηομπι, Οά. Π, 174 ὁλέσαντ᾽ ἄπο 
πάντας ἑταίρους, ντὰϑ ΙΧ, 634, ΧΙ Δ ΧΙ 141, 
ΧΗ, 5340 υυὐἱϑἀρυκϑηγέ, ἀοιπριοἴομοῃ 13 ΧΙΝ, γ (ΧΗ, 
546. ΧΧΠΙ, 41) λουδῃ ἄπο βρότον, δε ,.308 ὧσε 
δ᾽ ἄπο ῥινον ΧΙ, 19ὅ (ΧΥ͂, 348) ὄφρ᾽ οἱ τοὺς 

10 
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ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

905 καὶ τὸν ἐνόσφισεν. 990 

ΙΣ ΜΉΝΗ. 

τάλαν γένος. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 
τάλαν δ᾽ ἀκαί. 

ἐνάριδον ἄπ᾽ ἔντεα, Οἁ. ΙΥ̓́. 198 βαλέειν τ᾽ ἄπο 
δάκρυ παρειῶν, ὙΠΠ. 149 δπέδασον δ᾽ ἄπο κήδεα 
ϑυμοῦ, ἘἸΒΟΒΟΥ Ζὰ 6 }|ον5 ατϑιημ. 1. Ρ. 509, Μαζί. 
Οτϑμιπι, 8. 594, ὦ, ὕὑπ8ὲ 'δομγθοιβίευ ὑπίοτ : Ῥγᾶ- 
Ροβίοη. 

Υ. 965 υπὰ ἰδάεοίς ἀεπ (ἄσοπ Εϊίθοκίθβ.), οὐδυ: 
υπᾶ Ὀεγδυθίβ ἄἀθπ (65 ΤΠ θ πββασοιο5). 5. σὰ Υ, 961. 
εν. καὶ τόνδ᾽ (50 Νίεδ. Βεῖ ΥΥ εἶρεὶ ἃ. ἃ.. εἰπῖσϑ 
καὶ τὸ τοῦδ᾽} ἐνόσφισεν (50 Μίεά. ἀδ5., ΑΙά.. ΒΟΡ.; 
ἐνόόσφιδε ατη., Ὑ]οι.), ννὰβ ἄθπι βίγορἰβοιθη Ὑ γβ8 επύ- 
σορθη ἰδέ. Ι͂ΙῸἢ μᾶὺ6 καὶ τὸν ἐνόσφιόσεν φββοιγίθθθη, 
{Ππ6 06 τὸν [ἂν τοῦτον υεγρὶ. Επυπι. 169. Μαί. Θγαπιπι. 
8. 286, 5. 876, ὑπβοῖ Κ'δοιγορ βίου ἀπέου  ΑὝΕΚο]. 
τόνδ᾽ οπίβίαπα ἰοϊονέ [γ τὸν, πὰ τὸ τοῦδ᾽ ἰδὲ Ετ- 
ΚΙᾶγαπρ . νυ ϑὶ! τῆδῃ 805 Υ. 968 πνεῦμα ετρᾶπζίθ, 

Υ. 966 υπΞοϊῖρ ἀδ5 Οἰθβομιθομέ, ἃ, 1, δἔνναβ {{π56- 
Ἰῖσε5 ᾿ἰδύ ε8, ἀδἱβ βία Βγύαεν βἰπά, ἢθ)΄᾽ΆὋῈΣ Εὐγκιἅσυπρ [οἱρο 
Υ. 968. 

Υ. 967 υμβοὶῖσ θοῦ ἀϊθ ϑρίίζεπ, ἃ. 1. δἴνναβ [{η-- 
ΒΘΙσῸ5. ΔΌΘΥ ἰδύ 65. ἀδίβ βὶθ ἀβ5 ϑίδῃϊθβ. ζὰῦ Βεϊϊθραηρ 
1 γο5 Ζινυϊβίαεϑ βίοῃ βεαϊθπίθη. 16 Εἰγκιᾶσαμησ [οὶρέ Υ,, 
9609. ὕεθεον ἀδ5 Νεαυίγιυμι 815 Ῥγδαϊοαΐ 5. ΜΙαίῃ. Θτδππι. 
8. 457. πὴ ἰδὲ εἷπ βεϊέποβ Υήογί, υνἱγὰ 806. σοὸπ 
Ἠδεβγομῖοβ, Εἰιβίδίῃϊοβ ἃ. ἃ.. ἀΐθ ε5. ἀυγοῦ αἰχμὴ σι- 
δήρου οΥκΙᾶγομ,, ἀπουκαππί, 16 90κυπάοη Βαθθη τά- 
λανα (τάλαινα) καὶ παϑὸν (πάϑον, ἔπαϑον, πά- 
ϑὲν) πάϑοξς, πάϑη)., πὺῦ μερ. ἃ μαῦ τάλανα παϑὸν 
υπὰ ἢφρσ, Β «5 ψαιΐϊαπία τάλανα πάϑη, πιῖϊξ Αὐρ]85- 
5.5 νοι καὶ. Ἠὰ ππᾶη βῖοῃ ἀΐθ Εἰπβείζαπο. νοῃ χκαξ 
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ΙΣΜΗΝΗ. 
δύστονα κήδε᾽ ὁμώνυμα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
δίυγρα τριπάλτων πημάτων. 

ΔΠ ἀἰθθου ϑβ'ίθ 16 ποθ νοὶ] οὐκιᾶσοπ Καπη, (δᾶ ἀϊθ ἴῃ 

τηοϊβίθη σϑοΠρίς 1,οραγὶ τάλανα παϑὸν, ἃ. 1. ἀἃ ες 
(ἄδ5 Θθβομ]θοιΈ.) πὑππο]ῖσορ Π{. Κκοίπθῃ γϑομύ ρᾶββθιη- 
ἄθῃ Οδάδηκοη επίμᾶ!ς. πᾷ ᾿ἰεγΓ α16 Αὐὄοιπρ ἀ65 
Ζαπιθυ5. νγαροπ ἀον ὙΥΘ θυμός ἀθββθ θη ΥΥ οὐίθ υπὰ 
465 Οδροηβαίζθο τη1[5{81Π}0, οὐ δ Ἰοῖοῦ 8 5'οἢῃ. πίοι [αἰ βομ 
δῦ. Ζύμπὰ] ἀὰ αἴθ δίσορῃθ οἷπθ ἅμη! το ΥΥΙρἀθγμβοϊσηςς 
δηίῃδ 6 (διπλᾶ λέγειν. --τ- διπλᾶ δ᾽ ὁρᾷν, ψο δ]. 

Υ. 977 . ὁλοὰ λέγειν. --- ὁλοὰ δ᾽ ὁρᾷν), ἀὰ πα- 
ϑοὸν, πάϑον α. 8. νν. ἀδ5 αδριᾶρε ἀθγ ὕπδομίμεϊς 
8 510} ἱγᾶρε, ὑπἃ Ὀδβοπάθιβ ἀ6Γ ΖΦυβδιηπιθη μη τϊς 
ἄθπ Ζυνοὶ [οἱσθοπάθῃ Ὑούβθη ἰθὺ οἷπθ ᾿θράθνυμῃρ; Ζὰ 
γϑυ]δηρθη βομοῖπέ, 50 μᾶρ6 ἴον τάλαν δ᾽ ἀκοαὶ 5οιμγοῖ- 
θεὰ Ζὰ πιΐδϑθεαπ σϑρίαυθί. Νδοβάθοπιι ΤΑ ΛΑΝΖΑΚΑ͂Ι 
οἰππιὶ ἷπ τάλανα καὶ ὕθεγροσαηρθι νγ8 570 νύοζὰ ἀϊθ 
ΑΒΜ κοῦ νὸὰ “ ὑπ 44, 50 νυῖθ ἀδθ ὑπρουνομηίθ 
γον ἀπαὶ ἰοἰομέ Γὰγίθ. 5οὸ δυβομίθπ ἀἰθ Βδᾷθ ὑπνο}}- 
βίάπαϊσ,, ὑπᾶ πιᾶπ βείζίβ πὰῦῃ παϑὸν ὑπὰ ἀὰ5 {Π0Ὀγῖρ8 
αἷ5 Εγρϑμζιιῃρθυ Υβ 6. οἷπ. 

Ὗ. 9608. 50 νυ θοβθυ ζθ δἰπὰ ἀΐα αδρεπβίδπας 
ἄρον Τγάσον αἷβ σ᾽ ομπαισα, ἃ. 1. Καὰπὶ σοπὰρ σὰ θ6- 
δου Ζοθ κἰπᾷ ἀ16. γὸπ τ Βοίγαμπογίθη, νν8}} δῖ6 646 

ἄθη Βυιυάθγπαπιθη [γίοπ.Ό Ὑογρ!. Ομοορι. 464 ἑὼ 
δυστον᾽ ἄφερτα πήδη, νγοποὶ δύ τῆᾶπ πδοῆβθμθ. ἴΠ6Ὁ6Γ 
δύστονος 5ἰαίί δύσότονοςξ ἃ. ἃ. 5. Ζὰ Αρ,. 1228. 
κήδεα 5ἰεμύ ἴοι οδ]θοίίν. νυ ΗἰΚκ. 519. 

Υ. 909 ἀυγομπᾶϊίπὐ ἄυγοθ ἀγοιπα! σθβο νυ 6 6 
ϑομᾶάθη. ἃ. 1. αἷθ ἴῃ ἴἤγοῃ ΒΙαΐθ ἰἰθροπ ἀυτοῖ ρ6- 

νν ἢ Εἰ σοβοννυπροπθ βομδάθηνο!θ ϑὅρθοσθ, 16 (ἀθπῖνθ 
Καππ τπᾶη ἄυχσοβ ὑπὸ εογκιᾶτεπ, 5. ΝΜίαίι, ασδπιπι. 8. 
845. ὑπβοῦ Θ'ΔΟΠγαρ βίου ὑπίογ : Οδηϊίνυβ. τριπάλ- 
τῶν ἀτγῦοκύ αἷς ἄθννα! δὺ8. νοι ἀἷθ ϑὥροοτε ρμο- 
διοίδοῃ. νυυγάθη., ἀἄθπῃ ἀδὰ8 τιρἢγπιδιῖσο Δυβιοϊοπ υπὰ 

0 
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ΙΣΜΗΝΗ͂. 
970 ἰῶ Μοῖρα, βαρυδότειρο μογερας 995 

σότνιά τ᾽ Οἰδίπου σκιὰ, ἷ 
μέλαινά τ᾽ ᾿Εριννὺς, ἡ μεγασϑενης τις εἶ, 

ΖΦΝΤΙΓΟ ΝΗ. 

σὺ τοίνυν οἶσθα διαπερῶν." ότρ. ξ΄. 

ΙΣΜΗΝΗ͂. ᾿ 

συ δ᾽ οὐδὲν ὕστερος μαθών. δ ἄντ. ξ΄. 

ΘΟ Προ ὙΟΥ ἄἀδπὶ ϑίοίξα ψουηθητέ ἀϊε Ἠεΐαρκεῖς 
ἄθββθίθεη; 50 διοὴ δίπαλτος. 5. ΒΙοιιδοϊά χζ. ἃ. 8. 
πημάτων οτμᾶϊε ἄστοῖ ἀὰ5 Βοῖννογέ βεῖπε βρβοῖβι!οτθ 
Βεάδυϊζαπο: ΞΡΘοΥ: 5. θῇ ]οῆθ5 ἢ ΘΘΟΒΥ  σἸβίευ Ὀπέρου : 
Βαθδίαπανα. δύοῃ Ζὰ ϑόρῆ. Εἰ]. 1400: ῬΒΙ. 7. ἃ. ἃ. 
ὕεθεν αἰ Αγ ἀθὺ νοη θοϊάεπ Βυϊάθυη σορυδποῃίθῃ 
Ὑγαῖΐθη 5. ζὰ Υ, 709. Νβοὴ ἀἴδβοπὶ. γεῦβα μᾶθομ ἀϊα 
Ὁτκαπάσθῃ ποοὶ : [ΣΣ. (ΒοΡ. ΑΝ.) ὁλοὰ λέγειν. ΑΝ. 
(Βον. 11.) ὁλοὰ δ᾽ ὁρᾷν, ντὰβ Κεῖπθ Ἐπίβρυθομαπα 
μαΐ. πᾶ πθοϊιδί ὙΥΔΒυβομ ἰηΠ0ἢ ἀυχοῖ Ὑευνγιπρ εἶποβ 
ΑἸ ΒΟ ΓΘ βου ἴῃ Υ, 977 ἔ. ΒΟΥ ΠΟΙ σεκοιημηθη.. ππᾶ ὑπ 
ἀϊθ ϑομοημοις ἀε Ἡδπάβομνε ἀσγοῖ Αἀββίγεϊομθη οὐδ 
Βδάϊγθη πιο Ζὰ γογάθγθθη.. βύθμοπ σοῦ! θθὴ ἰδβύ. 

Ὗ. 9710 -- 972 5. Ζζὰ Υ. 946 υμὰ 957. 

Ὗ, 9719. ἀὰὺ ἔάγνυδηῦ πὰπ νγοϊίβε 65 ὕθευσθῃοηά, ἃ, 
1. ἄὰ, Ῥοϊνποῖκεβ, δαδέ ἔάγνυϑησ πὺπ α16 Νίδομε ἀεν 
Νοῖντα, 465 ΟἸάϊρυβ τππὰ ἀοὺ ἘΣεϊπην5 δαξΐ ἀεΐποπι 6 Ὀ6γ- 
δϑδηρο 85 ἄθιη 16 θ6η ἵπ ἄρῃ οα  Κοππθη σοἰουπέ. 
διαπερῶν 5ιἰθμέ Δ ὈΞοΪέ πὰ ἄθῃη ϑ΄πηθ πϑδοὴ Ἃὔγ: 
βίθσ δβεμπά, ἀδῃπηῇοῃ ἀγυύεεν, τελεῖν, τελευτᾷν, ἐκ- 
«πράσσειν (5. σὰ ϑορῇ. Αἰὰβ 1014) ἃ᾿ 8. διαπερᾷν 
τὸν βίον, ἃ. ἴ. ἀδ5 Τιβθεπ Εἰπουίηρεη, ἥπᾶρέ βίοι Εἰυγ. 
Γ85. Ηδγακ]. 604, Χεπορῆ. ΟἸκοπ. 11. 7. βίον ἔρ- 
περᾶν Επγ. Τρῆῃ. ΑὐἱἹ. 18, ῥβίου “-“--- δύτὲ πέρασιν 
ἤδη καὶ καταστροφήν τινα ϑορᾷ. ΚοΙὶ. 102 ξ, 

Υ. 914 ἀἂὰ (ΕἴθοκΙ65) δθεὺ {νεῖ 65.) υἱὴ 
ΝΙΟΝί5. βρᾶΐου. (Ζὰ ἀεγβείθεπ ζεῖ. ) 65 δ ΐδῆσοπ Πα θη, 
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ΔΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

970 ἐπεὶ κατῆλϑες ἐς πόλιν. ὅτρ. ἡ. 1000 

ἸΣΜΗΝΗ. 

δορός γ8 τῷδ᾽ ἀντηρέτας. ἐἶντ. ἡ. 

ΔΝΤΙΓΟΝΉΗ. 

ὀλοὰ λέγειν. ότρ. 5΄. 

ΙΣΜΗΝΗΉΗ͂. 

ὀλοὰ δ᾽ ὁρῶν. ἄντ. 5" 

4ΝΤΙΓΟΝῊ. 

ἰὼ ἰὼ πόνος. ότρ. ἑ. 

ὕεθονι ὀυύὐδὲν νου]. Ἐπππι. 946 οὐδὲν ὑστέρα νεὼς, 
Ζὰ Ῥεγβ. 989. ὕστερος μᾶθεπ ἐἶΐθ Ῥεββεῦι 0 κυπάδη, 
αἷἴθ ἀθτίροη ὕστερον. 

ΟὟ 975 πδονάθιη. ἄᾳ (ῬΟΪγποῖκο8} συγιοκροκοῆγέ 
χὺν 5ίαδαί, πατέρχεσϑατι αὖὺ5 ἀον ὙουΡαππιπρ Ζαγίοκ- 
Και. σὑϑῦσὶ. ἀρ, 1697. Ομοθρ. 85. ἔπ. 462, Ζὰ 
ΘΌΡ. Απὸ, 902, 80 δοῖι κατιέναι, 8, Ζὰ Ἀρ. 1256, 
ππὰ κατάγειν. 5. οὔδη Ζιι Ὗ. 629. 

Υ, 9710 ἄδῃ ὅΞ'ρ δῖ ἀϊθβοιὴ δπίρσαροητγιάουπᾷ, ἃ, ἃ, 
ἑηάοιη οὐ (Εὔΐθοκίο5.) ἄθῃ ὥὅρθεσ ἀΐθβοιη (ἄθιῃῃ Ῥοϊ γποὶ- 
Κο5.) δπίρδροηβοῆννδησ. Ὀ]οθ6 γογία πᾶπροπ τϊὲ Υ͂, 
974 συβαπιηθη, ἴπεθε: δορὸς 5. χὰ Ὗ. 709. ἀντηρέτας 
δι Νοα. (Υ οἰρ 61). ἀθϑὺ πὶῦ ἢ θεν ἄδπι ἰοἰζίθη α. 

Ὗ. 9ΤἹ Ε' Ὁππρεκοιηπιθπθ5 ἰδ Ζὰ ονυᾶμπθπ᾽ (5 
ἋὯ6Γ δροηρίαμα ἀπδοῖο οάθ τπὰ ΚΙαρο). - ὕππρ6- 
ΚΟΙΏΙΊΘΠΟ5. δῦ σὰ κῃ (ἰδ ἀθν Οδρθμηβίδηαᾷ πβούοσ. 
Βείιτγδοδίαμρ). 5. χὰ Υ, 989, 

Ὗ, 979 Τὼ ἰὼ πόνος ἈοΡ».. ἄοοῖ τοῖϊὸ ἄθσ εἰς ἢ 
δυο ἴῃ Ἠδπαβομγι θη ἤπάδοπάθη ΟἸοθθο ὁ ἐφ᾽ ἡμῖν 
ἐξημμένος, ἄϊο ἀδυιϊροπ ἐω πόνος, ννὰβ αἷβ ἢ δμθι5 
ΘοΌΊ Προ ννυογσάθῃ Κῦπηΐθ; ἄἀαὰ θάοοϊ ἄἀδθτ θπίβρυθομθπάβ 
Τοϊσοπᾶθ ὙεΥ8. ἰὴ ἄρῃ πιοϊβίεη Ὀτκαπάθη ἰοὺ ἐω κακοὶ 
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ΙΙΣΜΗΝΗ. 

980 ἰὼ ἰὼ κακά. ἄντ. 1. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

δώμασι καὶ χϑονί. ότρ. τά. 

ΙΣΜΗΝΗ͂. 

πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί. ἄντ. τά. 1005 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἰὼ ἰὼ καὶ πρόσω γ᾽ ἐμοί. ότρ. τ΄. 

ΙΣΜΗΝΗ͂. 

ἰὼ ἰὼ δυστάνων κακῶν. ἄντ. ιβ΄. 

(Ὀδπίαθ. 9, Οχῆ, Αἱά, υπᾷ Τύυτη. ἠω κακοὶ) Ἰαυΐεέξ, 
πὰ ἀϊα Αὐδβίαββαπρσ ἀ65. οἶποη ἐῶ νυδῃγβομο ΠΙΟΠ ΟῚ 815 
αἴας Εϊπβοίζαπρ ἄθββθί θη ἰδέ, 850 Βᾶθ86 ἴομβ τὴῖϊύ ἃπάθγῃ 
ἐὼ ἰὼ πόνος δυΐϊσεοποπηθπ, ἴσεθον ἀϊθ Μεββϑιπρ τη 
ἐω ἰὼ 5. σὰ Ν. 949. 

ν. 981 δ Ηδυβ (Εδηι1}16} υπὰ ἀντ, τηϊ Υ, 
979 χιι νϑυδιπάρῃ. 

Υ. 989. 5οἰητεἴξε βίοι ἂπ Ὗ. 980 8π, πρὸ πάν- 
τῶν, 5. ζὰ Υ,. 908. 

Υ. 9858 δοὴ δοῦ, ὑπᾷ νυϑϊέϑυ ([ουπου, δυΐβοσ 411} 
ΠΡ. ἐω ἐὼ ἀϊθ αἰΐεπ Αὐβραθαὲπ ἀπά εἷπ ΤΠδῖ] ἄογ 
Ἡδπηαβουϊ6π. ζω οἰπιηδὶ οἷπ Ἀπάθυου ΤῊΘΙ] ἀον Ηδπᾶ- 
ΒΟ τ ἔθη, οἴπθ 81}16 Ἱπέου]θοίίοη Νῖβά. (Υ̓ εἰρ61). ἴὕύθθεν 
ἀϊε Μεββυηρ υοὸπ ἐω ζω 5. ζὰ Υ. 949. πρόσω, ΑἰἸά., 
ΒοΡ.,. Τυτη. απ οἷη ΤῊ 61} ἀογ Ηδπάβομυ θη... δαοἢ 
Μεα. (Ὁ εῖρε!), τὸ πρόσω, νγἃβ σερεὲῃ ἄδβη ὕεγ5 πὰ 
Πρ ἴῃ Ῥύοβα ρερυδυοῃ!οῃ ἰδέ, ὙἹΘ]οῖομέ Κἂπὶ δυοῇ 
τὸ ἴῃ αἴδβθη εῖβ δὺ5 ἄδιῃ Ἐ᾿Ισοπᾶθπ, νγο 65 815 γ8- 
Υἱᾶπίθ οὐθσ Ὑεγθθδβεσαπσ ὕἅθου αἷς ΜΠ συ σὸπ δυ- 
ὅτάνων ρεκείζί, δυστόγων ὈδΖεϊοθπθη 50]]66, 

Υ. 984 βοῖ, 80! ἀβεβ ὑπβοϊίσθη {Ππ|6115} ζω εἰπ- 
τπιᾶϊ Αταπά,, Οχῇ,, ὙγΟΙ ἢ, υπὰ ΑΙά. δυσταάνων Μοά. «. 8.; 
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ΠΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

οϑῦ ἄναξ ἔτα. ότρ. «γ΄. 

ΙΣ ΜΗΝΠ. 

ἀρχήγ᾽ ἔτα. ᾿ ἄντ. ιγ΄. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἰὼ πάντων πολυπονώτατοι. ότρ. τδ΄. 

ΤΣ ΜΗΝΗ. 

ἰὼ δαιμονῶντες ἔναντ᾽ ἄτᾳ. ἄντ. εδ΄. 

δυότήγων ὙΥΙΘηΡ., Οαπίαν. 2, δυόπότμων ΒΟ}. πιϊξ 
οἴμοι ἢ 6116 ἀθν ἩΝΗδρεϊ ἐμῇ, δυθεύνων Ἔύτη.9 Ὑιςοί. 

ἀπ νἱϑ]οἰομέ οἰπῖσα Ηδπάβον 6 η., 5. ζὰ Ὗ. 983, Ὑἱε]- 
Ἰοϊονε θοῦ δυο δὰ Υ. 968 εδπίβδίαπάθμ, ἴὔθθοσ ἄδη 

(οηϊνιβ 5. δαί. ατϑηῃ. 8. 9517|. 

Υ. 985 ἢ. νἱγὰ ἴπ ἄθῃ τ Κυπάδη 815 οἷπ ε8. υπᾷ 
ἀπ ἄναξ ᾿Ετεόκλεις ἀρχηγέτα, οἴπθ ἀανογροβοίζίεβ 

- 7ω, ννὰβ ΨΥ ΘΔ ΟΣ διαί, δε οβθη: ἄοοῦ ΨἋΓᾺ6 16 η ἴπὶ Νβα. 
τ. ἃ. ἀϊα γγοτίς ᾿Ἐτεόκλεις ἀρχηγέτα. Ἰθαἴ5 φυγαὶ ὑεῖῦβθ 
ἄαγαυβ. Ζ πιο θη, υὑπὰ αἷς Υγοτίθ ὑπίρ ἀϊθ ὥννοῖ 
ΒΟ νεθβδίθυπ Ζὶὶ νου μοι θη αἰπα, ἰθγέ ἄοὺ ϑίγορ μθηνυθο- 
861. νεῖ ᾿Ετεόκλεις Καπῃ πίομύ βεβίθμθη, πᾶ δύ οἵβη-- 
Ῥὰῦ οἷπθ Αδπάθγιμρ ἄθ5 πιοιύ νουϑίδπάθπθη ἔτα , ὑυοσὶῃ 
πιᾶὰπ ἄρῃ Ναποη 465 Επίθοκιὶο χὰ ἥπάθη οἰαυθίθ. 8. 
οὔνναβ Αδμη! οθο5 χὰ Υ. 946. Ιοἢ Παθα ἀαμεγ ἄναξ. 
ἔτα. ἀρχήγ᾽ ἔτα σεδπᾶοτνί : νευνναμάίου (οἰ θυπάοίον, 
Ὀνδδου!οιογ) Ηδιν (Ροϊγμθῖκοθ.). [1[5π|. ψουνυδηάίογ 
Ἡουυβομοῦ (Εἰ 60Κ165). ΠΊθ56 γγοτνίθ μᾶπρ θη πϊῦ Υ. 984 
χιυβδιηιθπ, ὙΥΪΟ ἰοἰομέ ὠρχηγέτα αὺ5 ἀρχήγ᾽ ἔτα ντεῖ- 
ἅδη Κοππηίο, ἰδέ ᾿οϊομύ εἰμσυβθῆθη. ἴσερον ἀρχηγὸς 5. 

Ζὰ ΗΙΚ. 176, 

Υ, 987 δοὶὶν 4|16ὸὺ υμρο] οΚβο]σϑίο 

Υ. 988 δοὶὶ θδβθόβοπο δον θυ νὸπ {ΠΠ|161}} ἃ. 1. 
Δοὴ πιϊῦ ἀθ8 {Ππρ] οκ5 ΕΠ1Π16 δα σοηβοῃθιπ! τοι Ὀοἰαβίοίο. 
ἰὼ ἰὼ ον. δαιμονᾷν ποίθοβεββθι βονπν θόβθδδοπ 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. ' 

ἰὼ ἰὼ, ποῦ σφε ϑήσομεν χϑονός; στρ. τέ. 1010 

ΙΣΜΗΝΗ. 

900 ἰὼ ἰὼ, ὅπου τιμιώτατον. τς ἄντ, τέ, 

Ξ6ΥΠ 9 ́ ηἴ6 ἄρῃ Παίϊνυβ : εθεΥΠ8 5 γοπ δὐνγαβ ΒΔΡ6Π, 
ἷπ δἔνγαβ βοινύθ ρθη, σδηΖ τη] οὔνγαβ οὐ }} Ὁ βου π, νοΥδὶ. 
ΟΒοθρη. 561 ἐπειδ)) δαιμονᾷ δόμος κακοῖς παπᾶ ΒΙοπι- 
6] α 485. υπὰ Ζὰ α΄. 38, ϑρδηβεῖπι Ταμτέ 8 ΚΊΘῖ. ΑἸἰοχ, 
Ῥτοίτορί. Ρ. 8 ἐντέχνῳ τινὲ γοητείᾳ δαιμονῶντες εἶδ 
διαφϑοράν. Ἀδβηοὴ Ῥογβ. 817 ϑεοβλαβοῦνϑ᾽ ὕπερ- 
κόμπῳ ϑράδει. 80. Βαὲξ δυοῖν μαένεόϑαιν οἵξέ ἅδῃ 
ΝΝΕΘΘΩ ΡΥ 465 ΤΠ ουτμδίβ6 5. γουρὶ. Ὗ. 947 μαίνεται 
γόοιόσι φρὴν, ἯΙΪΚκ. 848 μαινομένα πόγνοιξ ὀδύναις 
τὲ απᾷ αἷς Αὐβίορον Ζὰ ϑορῃ. Αἰὰβ 149. ϑίαίί ἐν ἅτᾳ 
(εἰπῖρο ὈΙῸΒ ἄτῳ) ἢ8θ6 1οἢ ἀ6Γ ἸΠΘ ΓΙ ΒΟΠ 6 ἘΠπέβργθομαπρ; 
νθσθὴ ἔνγαντ᾽ ἄἅτᾳ ρϑβολτῖθθϑη, αντ΄ Κοππίβ ὑύβρϑῃ 
ον ΑΘΒηΠομ κοῖς ἄδτ ξο]σεπᾶοπ ϑυ]θεπ, ὑπ νγοῖ! 6ε5.»ϑῦ 
ψΙ ὉΠ ῖοὴε Τὰν αἰ ΑὈΚύγΖυπρ ἄθ5 Ναιπηθπβ ἀδὺ Ἀπέροηθ.. 
ἴθ ἄδῃ ἰοϊοθμάθη ὙΟΥ5 5ἰηρε, ἈΠρΡΟβΘῆοη νγυγᾶθ, πὰ 
ἮΪΘΙ αἰβδὸ ἂπ δ βομον 566 1}16 βοῦϊθπ, ὑυαοσο 556 Ὑγθγάθπ, 
5. ΑΘΒΏΠ Ομ 5 σὰ Υ, 944, Ὑ]ἹΘΙΠοἸοἢξ 155 ἀπο ἀ6Γ Ζυγαῖίθ 
ΒΟ ΟΙΙαβ 50. ἀ6Υ 50 εὐκΙᾶσῃ: μαινόμενοι, ἀλόγως ὅρ- 
μῶντες κατ᾽ ἀλλήλων, οὉρίοῖοη ἔναντα πιο κατ᾽ 
ἀλλήλων Ὀεάδαίΐεη Καπη, πᾶ γοη οἴποπὶ Ὑγθ Πβο βεϊῖσοπ. 
ορεπθενττείθη ἐγαντίοι ἀλλήλοιν α. ἃ. σεδασί ντεὺ- 
ἄδη τηϊξέθ, ἔναντα σεοσεπῦθου, νοῦ Αὔσαπ, δα ρα ηβοξμοὶη- 
10. ὑοη ἨΕΥΟΝΪΟ5 ἄυγοι φανερῶς εοὐκιᾶσγε: ὙΕΓΟΊ, 
ΡΤ Απὲ. 1999 τὸν δ᾽ ἔναντα προδβλέπω νεκρὸν, 
πὰ Οἰξζει 50 ἐναντίος α. ἃ. θεῖ ΕοΠΙΘΙΌ5. 

Ὗ. 989 βδοῖι. βοὴ } ἂἃη νγοίομοιη Οὐΐθ νυογάθη ὙΥΣ 
516 ΒΙπΙθσθῃ (θερναῦθ) ἀεν Ετάθ ἐ ποῦ χϑογὸς ἰδέ 
σὰ νουδϑίπαάθπ, νεῖ Ῥεῖβ. 997 ποῦ τὰς ᾿Δϑήνας φασὶν 
ἑδρύδϑαι χϑονὸς, 5. Μαΐ, Θγδιπμῃ. 8. 394. τιϑέγαε 
Βεϊβδέζβῃη, ᾿βαβίδίζεη. Ὀθρυᾶθ6 πη. 5, Ζὰ ἀρ. 4959. 

γ. 990 ἰὼ ἰω, εἶπ ὙΠῸ ἄὸς Ὀτκαπάθη 
Ὁϊος. ἑαὶ. ' 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ καὶ ΙΣΜΗΝΗ͂. 
ἰὼ πῆμα πατρὶ πάρευνον. στρ. καὶ ἀντ. τς. 

ΚΗΡΥ. 
᾿δοχοῦντὰ καὶ δόξαντ᾽ ἀπαγγέλλειν μδ χρὴ 
δήμου προβούλοις τῆσδε. Καδμείας πόλεως. 

᾿ Υ, 991 50 ἄρον δορὶ ρ ἐπ θριηδίβοηθ 615 465 αγι απ 
ΤΠ 1165 ἀἴοξο Οθβδῃ ρα βομηϊ[65. σοη θοϊάθη δοῃννυθβίοσῃ 
Ζιρ]οἾον., οὗοι σοι ἀ6ΥΓ Απέροπο Ζυουβῦ. ἀδπη γοη ἀθΡ 
Ἰβῃηθηθ σαβθηρθη. 85. Ζὰ Υ, 946: δοὴ 1,οἸὰ θεῖμπι Ὑ δΐϑυ 
γυμοπα πῆμα οὈ͵]οοίν : Οεροπδίαπα ἀ65 161 6465, ν εν]. 
Ὗ..960. σὰ Οορρὶιν. 1002. θοῦ Β᾽ηρυϊαγβ. βίο, ἀδ 
ες ἀδν Ῥοϊάεπ ϑομνγθβίοση πὰ οἰπθη ἀ6γΓ Ὀοϊάοπ 
Βυύαον πιοϊηῦ. ἀπθροπο ἄθῃ Ῥοίγηθῖϊο5. Ι5πιθπθ ἄθῃ 

. ΕΠ ΘΟκΚΙο5. ἴὔερονῦ αἷθ β'δοιβθ 5. ζὰ Υ, 97. δυοῇ 
Ψ. 895. Αἰβοῦυ!ος. ἰδ ἄθη ΟΙάϊρυβ ἴπ ΤΠοραὶ Ρ6- 
ογαϊσοῦ 56}. νγὰβ ἃπο ἴῃ ἤθη Ἠοπιϑυβοῆθη ΥὙΥ̓ουίθη 
1. ΧΧΠΙ, 679 ὅς ποτὲ Θήβασδ᾽ ἦλθε δεδουπύτος 
Οἰδιπόδαο ἐξ τάφον τὰ Ἰίδρθη βοβδὶηξ: γϑυο]. Ῥαυβᾶῃ, 
1 06. δ π ΓΞΌΠ01. Ζιὶ ΞΡΆ. ΚΟ]. 91] 2). “ὑπϑ “ὅ45. Ζὰ 
Ὗ, 8982, Νδοῆ ΒοΡΒΟΚΙΘ5. πὰ ΟΙάϊρὰ αὐ Κοίοποβ τπά 
συν, ῬΒοῖη. 1099 {ἴἰὉ ἕαπὰά δὲ θδὶ ἀθπὶ ΕἼ θοκοπ Κοϊοποβ 
πη ἀὸν Νἅπθ νὸπ Αἰπθηὰὶ δοίη αὐτὰρ. ον αταυβίδίίο 
ἄον ϑ'ὅμπε ἀθβ Οἱάϊρυβ. σοάθηκί Ῥαυβδαπη. ΙΧ. 18, 9, 

Υ. 992 εἰ οἴη Ἡδγοὶα δυῖ, αὐροϑδαηας νοη ἀδηὶ 
Βοίοη Ἀδίμθ ἄθ ϑίαδξ, νγθίομου 416 Βοογάϊσυμσ 65 

᾿ ῬΟΙΥ ΠΟΙ. νουθιθίθ, νγούπτο ἀΐθβοθ ϑίϊοῖς τϊῦ ἀοπὶ 
᾿Β10ἢ. ΔΗ ΒΌΒΙΙΟβοπάθη, ἄθη ΕἸ θαβι πίθυη (5. ἀ16 ΕΠ] οἰ Πρ) 
ἴῃ γοιθίηδυπσ σοβοίχί νυῖγά. δοκοῦντα παὶ δόξαντα 

τ ὐνᾶ5. (ΠΟ008}}} σαΐ βομοῖπεέ ὑπὰ σαΐ σϑβοβίθηθη ἢδί, βοβεοὶ- 
᾿ ΠΘΠά65. πα ρΟβοΒίθηθμθθ, νουϑ]. Πδηιοβίῃ, Μοϊ4, Ρ. ὅ76, 

ι 

18 τοιαῦτα παϑὼν καὶ παάόχων. 

Υ. 995. ἄδῃη Οομιοϊ πἀουουβίθμοτη ἀϊοθο Καάιηοϑ- 

ἢ εἰδᾶί, νγϑ οι 6 θεῖ ἄδιη οἰπβύνυθ!Πσθη Νίαπρο! οἶποβ ϑίαδίϑ- 
ΟὈοΥμδιρία ἀ16 Βορὶουαπρεσοβομᾶζίθ Ὀοβογσίθη., υὑγϑῇγ- 
ΒΟΒ ΟΠ] Ἰοἢ ἀϊθ γερουσία. νοὸπ νυθ θοῦ ΘΌΡἢ, Απέ. 159 
, αἷό Ἀράθ ἰϑ., {9ίρη Υ. 101 δίειέ Καδμείων 
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᾿Ετεοκλέα μὲν τόνδ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ χϑονὸς 1018 
005 ϑάπτειν ἔδοξε γῆς φίλαις κατασκαφαῖς" 

εἴργων γὰρ ἐχϑροὺς ϑάνατον εἴλετ᾽ ἐν πόλει, 
ἱερῶν πατρῴων δ᾽ ὅσιος ὧν μομφῆς ἄτερ 
τέϑνηκεν, οὕπερ τοῖς νέοις ϑνήσκειν καλόν. 

προστάταις. 8. ὕθει ἀϊΐς πρόβουλοι ϑραπμεῖπι σὰ ἃ. 
5, θοῦ Ῥαδέϊνυβ ἰδ ἀυχοῖ εἷπ Ηνυρεογθαίοπ νοη δο- 
φεοῦντα καὶ δόξαντα πεἰτεπηί. 

, Ὗ, 994 τόνδε δυῇ ἀϊς Τιοίοιια Ηἰπννεϊβοπᾶ,. ἐπ᾿ 
ευνοίᾳ χϑονος νβρϑθὴ ββῖπευῦ ἀυγοι βοῖὶπα Ὑεγίμοϊαϊ- 
δυπρϑαπδία! θη ἀπά βεῖπο Αὐξορίεγιπρ θθυυίθβθηθη Υ αίοτ- 
Ἰδηά51}16 06, 

Υ. 99ὅ χὰ Ῥεβίδίέεπ ἀυγοῖ υυὔπβομοηβυνογέι Β6- 
δταθυπηρ ἴῃ αἷς Επᾶς (ἀυγοι Βεογάϊσιηρ). φίέλαις. ἀἃ 
τη8 ἢ 5'οἢ πἰομίθ ΘΟΒγθ ΚΙ Οἴου ἀδομέθ, 85. πο ἄθπι 
οάθ υὑπρρογαϊσοί Ζὰ ὈΙεῖθθη, νγαβ ΒΙΠΙᾶΠρ οἢ ὈοκΚαπηΐ 
15. Ὅδσροι πατασπαφαὶ ΒΟΟΣ Υ. 1044. 5ορΡἘ. Απΐ, 
920 δῶσ᾽ εἰς ϑανόντων ἔρχομαι παταδκαφάς. 

Υ. 996 εὔργων, εἶπ ΤΠ6Ὶ] ἀον Τῦκυπᾶεπ στυγῶν, 
πἰορ ἅδε], ὙΠΘΠδῖομέ Βαΐ ΕΐβΟΩΙ πὶ ἄθῃ βομβά. οὐἶξέ. 
ἀδ5 ἘἈδομίθ σοβθῆθπη, νυϑιομου στέγων σνουβομϊᾶρέ, 5. Ζὰ 
Ὑ, 198. Ἡϊονοη ἰδέ αθὲῦ εἴργων ΟἸοββα ὑπὰ στυγῶν 
οἴη ϑ'ογοι θ ἔθῃ]θσ, εζλετο δὺ νυβη!ξα βῖοι, νυ μϑίθ. 510ἢ, 
ΒΡ ΥΠμΔ ἢ, 5. σὰ Ῥεῖβ. 4712. ἐν πόλεϊ δι, Ὀεὶ ἄδὺ 5ιδαΐ, 

Ν,. 997 ἰδ δΌϑυ 815 εἷπ ἴπ Απβθῃυπρ ον ναΐίοϑι- 
Ἰᾶπαϊξοῆθη ΗδΙΠ σε που ΕὙΟΙΏπΙΘ οἤπ Ὑουνναγ (τὔμπι- 
110} ροϑβίουθβη, Ὅθεν ὅσιος τοὶ ἄεπι Οδϑμϊνυβ 8. 
ϑορ!. ΚοΙ. 946 γάμοι --- νόσιοι τέκνων 8580 8008 
ἁγνὸς, π. Β. Ἐὰν, Ἔἰρρ. 816 ἀγγὰς χεῖρας αἵματος, 
1008 λέχους ἁγνὸν δέμας. 8. ἀύοὰὶ χὰ Αἴβοι, ΗΙΚ. 
890, Μίδζῃ. ασάπι. 8. 3539. 

Υ. 998 τέϑνηρεν οὖ ἰδέ τὐἰγκοῖ σοβίουθθπ., 818 
Οεροηβαίζ ὑοὸη εἴλετο,, ὑυθ ομθ5 ἄρῃ ὈΪοβοη Ὑογβαί θ6- 
Ζεϊοηπού, οὗπερ τοῖς νέοις ϑνήόσηκειν καλὸν εἶπ 
Τὐιμβοιγεῖθαπο ζὰγ : δὰ ἄοπι Ἐπδϊάς ἀογ ΕΝγα, νοῦ ἄθιῃ 
εῖπάο ἴῃ ἀοΥ ϑομίδονί. 8. Αϑμη!οις5 σὰ ἔυμι, 92. 

β 
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οὕτω μὲν ἀμφὶ τοῦδ᾽ ἐπέσταλται λέγειν" 1090 
1000 τούτου δ᾽ ἀδελφὸν τόνδε Πολυνείκους 

νεχρὸν 
ἔξω βαλεῖν ἄϑαπτον, ἁρπαγὴν κυσὶν, 
ὡς ὄντ᾽ ἀναστατῆρα ᾿Καδμείων χϑονὸς, 
εἰ “μὴ ϑεῶών τις ἐμποδὼν ἔστη δορὶ 
τῷ τοῦδ᾽" ἄγος δὲ καὶ ϑανὼν κεκτήσε- 

: ται 1025 
1000 ϑεῶν πατρῴων, οὗς ἀτιμάσας ὅδε, 

Υ. 999 νἱῖιὰ μὲν, νγὰβ βοῆοη Ὗ. 994 κίομέ, ἀδὺ 
σιδίβογθη Βοϑιπηίοῖς ἀοΥ θαθ ΠΆΙΡ6Υ. ἀϊθ δἴπθεη Ηδ- 
τοὶὰ ροχίθιηΐ., ΠΟΟΙ πα Ϊς νυϊθάθγῃοϊο, ἀπά δὲ πὶ [ο] σθη- 
ἅδῃ εῖβα θοζίθῃς β'ον ροννϑβουπίαβθη δὰ θοϊάθ μὲν, 
5. Ζὰ Αρ. 788, υπὰ ὅθεν ἀἷβ Επύβργθοθαπς νὸπ μὲν 
-- δὲ, νυδῃγοπα βἴοῃ οἷη (Υ. 997) ἀδζυνὶβομοπηβίθθη 65 
δὲ πἰοθέ ἀδγδαυῦ θοΖιομέ, οὔθη Ζὰ Υ. 389. 

Υ. 1000 Βδηρί ἀἴ6 Οοποίγαοίίοπη νὸπ ἔδοξε Υ. 99 
δῦ, 5. Ζα Υ, 999. ἀδελφὸν ἰδὲ δἀ]εοί νοι σὰ πρἢπιθῃ, 
Β. Ζα Υ. 794. τόνδε αὐ ἀἷα Το Ηϊηννεϊβοπᾷ. 

Ὑ 1001 ἔξω νοῦ ἀΐς ϑίδαί, ἴὕθεθεν ἀϊθ ϑίγαίοθ 
ἀο5 Τὐιθθογαϊρ 555 5. ἀ16 Αὐβ ρου, 

Υ. 1002 οἷς ὄντα ρ]εϊοίβαπι 815, γΘΓΡΊ. Ῥτγοιη. 988, 
ΒΌΡΙ. Αἴαὰβ 284, Οἱά, 358 ἃ. ἃ. αἀγαστατῆρα ἅδῃ 
ϑΙΠηη6. ἤ8Ὸ} δαΐ ἂδε ΡΟΥΙρΡ ΒΓ ϑοϊβοι ἐν Πολυνείκην νε- 
φτιρὸν 5ίθιεπάθ Πολυγείκμους νεκρὸν ὈδΖορθπ, νεῖθ 
ΑΘΒη] ΟΠ 65. δηάογνυνᾶγίβ. 

ν. 1008 δορὶ, 8:. Ζὰ Υ΄.: 709. 

Υ. 1004 Θοῖιθα θοῦ, οὔνυοι! ροβίουθεμ., υυϊγὰ οΓ 
δἴοῖ. ἀποῖρπθα ( ἀυγοι ἀϊοθδα ϑίγαῖο θεκοιημιθ.}) νοῦ ἄδη 
νιον ἃπάϊβομθη Οὐζίοτη. [96 θοῦ ἀὰ5 Τιοσποπ ἴπὶ Τοθ 
γοΥρ]. ϑοριι. Κο]. 1373 --- 1579, Απί. 3808 --- 512. 
γίαὲ νον Ῥαυ οἱ ρα ποῖ δῦ : Ο ρ]οῖοἢ.., οὔδομομ.. 5. ῬΊΟΙη, 
512. Μαίπ. αὐάη. 8. 866. 8 ἃ. ἃ. 

Ὑ, 1005 ἰδέ ἀὰ5 Ῥιοποίπθθῃ πδοιαν οι ον πὶ ἄδα 
ΝοθοπβαίΖ σοβοίχί, 5. ΑΒ] το ο5 σὰ Ῥτσομι. 154. Ἐπ νυἱγὰ 
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στράτευμ᾽ ἐπακτὸν ἐμβαλὼν. ἤρει πόλιν. 
οὕτω πετεινῶν τόνδ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν δοκεῖ 
ταφέντ᾽ ἀτίμως τοὐπιτίμιον λαβεῖν" 
καὶ μήϑ᾽ ὁμαρτεῖν τυμβοχόα χειρώματα, 1030 

1010 μήτ᾽ ὀξυμόλποις προσσέβειν οἰμώγμασιν, 

ἀδάυτοι ῬοΟΙΥπεῖκες ἄσρπι ἘπΘοΚΙ65. βομᾶγε οπέσερεπ- 
δοβίο!. 

Υ. 1006 ἤρει εἰππθῆπηθπ ντοϊέθ, ἱπι Βορυῦ τὰν 
ΕἰΠΖΌ ΠΟ ηθη : 5. δυαυ ἀἰθβα Βεαδαίαπρ ἀ65 Πηρογίθοίῖ 
κι Ῥουβ. 468. ίαςῃ. ατϑιηη. ὃ. 497. ο. ὑπ ὕδεοῖ 

αἴθβεὶθα Βοάθαξυαπσ δυο ΔΠάΘΡῸ ΓΤ οηροτα ΕἸ ΠΙ5] ον Ζὰ 
Ἐπισ, Ηργακὶ. 1008, τπη5 χὰ Ρσομῃ, 573, ΗἸΚ. 217, 852, 
1024. ϑορὶ. ῬῺὮΠ, δ. 

Υ. 1007 ὅ. οὕτω ἄδτγυπι, ἄείβηα!"., νγεῖ! οὐ τς 
ϑίδας οἰππθῆμπιθη Ὑγο!έθ. 5. Ζζὰ ἀσ. 1361. πετεινῶν 
(Δε4. θεὶ γγεῖρεὶ πετηγνῶν) ὑπ᾽ οἰωνῶν ταφέντα 
φοη Ροῆθσοϊίοη Βδυρνόρει Ῥορταθεη, 1π ᾿ἤγοιη δίαρεη 
πϑιη!οῆ. ἃ. 1. γϑυζθοῆχί, 5. Δδθῆπιοῆθρ θεῖ ΑὈγοδοῦ ἀπά 

ΒΙουιῆθΙα ζΖὰ ἃ. 8έ.. ὑπᾶ ὈΕῚ ὑπ5 Ζὰ ϑορῃ. ἘΠ. 1080. 
Ἀπι. 1069. ἀτίμως αὐῇ εἶπε ζὰν ἴδπ πἰομῦ δμγθηγο  !θ 
γγεῖξε. τοὐπιτίμιον ἄεῃ Τμομπ, ἀϊ6 ϑέγαϊε, γεγρ]. ῬεΙβ. 
809 υπᾶ ΒΙομηῆο!α Ζὰ ἃ. ὅδ, : 

Υ. 1009 υπᾶ ἀαῖβ ντεᾶξυ. ἀαπξ νεγίγβ οἢ τυᾶσγθῃ 
σταθαυξηδυΐζοεπᾶς Ἠδπάάαϊεπβέθ, ἅ. 1. υὑπά ἀα!5 Αὐξννοῦ- 
ἴπησ το ἔῦγαθ τῷ ἄθη Ηδπάρη δυῖ α16 Τμοῖομ τὸ ἀδ6 1 
Βεβο δία πἰοδέ ὑεῖ ηθδῦ 560. ἴθθευ ἀὰ5 Αὐΐννθεοπ 
γνὸπ εἰπίσθῃ Ηδπάθῃ τυὸ}} Εγάθ συεῦσὶ. Ηογαί. Οα. 1. 
28. 985 ἢ ναραδ τι6 ραγοθ τπαϊίβτι ἀγέιας οδϑίδιι5 εἴ 

εαρτέξ ἱπλισπαίο ρματγέϊοιεϊαπι ἀαγα ταὶς ἄθη Βδθπμθσκαηρθῃ 
ΟΕΥ Αὐβίθρογ, ππᾶ ἀδ5. 8 . Ζεοεῦῖς ἱχιϊδοέο ἐγ ρεῖνοῦ8 
οαγσαδ. δββοῖθα {μπὰς δυο Απέϊβομθ Ῥεῖ ΘΟΡΒΟΚΙ ΕΒ 
Απί. ῷῳϑδῦ ἔ, οὐδὲν γὰρ ἠφάνιότο, - τυμβήρης μὲν 
οὔ: λεπτὴδ᾽, ἄγος φεύγοντος ὡς, ἐπῆν κόνις, γετρ]. 
Υ. 946 ἢ. 409 ξ΄. 4929. 9)᾽Ὶ1Ά6 Οοπβίταοοπ ἰδέ σὑὸπ 
δοκεῖ Ὑ, 1007 δοβᾶπρισ, 

Ὑ. 1010 ποοὺ ἀδίβ τὰπ ἱππα δυο ὀἄγα ἀυγοι ἰααί- 
ϑεϑῦησομθ ΚΙαρεΐδηεο. 
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ἄτιμον. εἶναι δ᾽ ἐκφορᾶς ὙΠ ὕπο. 

. φοιαῦτ᾽ ἔδοξε τῶδε Καδμείων τέλει. 

ΔΑΔΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω, 
ἣν μή τις ἄλλος τὐνδὃς συνθάπτειν 9- 

λῃ: 1035 

Ὑ, 1011 βοπάοσῃ ἀδίβ οὐ οηἰνυυγαϊσοί (ον γα 
Ῥογαυθύ 560} 865 Το ποθ σάησηϊδδθο ( ΒορΥᾶ  ΠἾ5565} 
ἄυγοῦ ἀϊο Ἐγουπάθ ( Απροῃδιϊροη). ἴδερου ἄτιεμός 
τίνος 85. σὰ ΟΙοορῃ. 401, ὕδεοι ἐκμφορὰ φίλων ὕπο 
Ζχὰ ἔυπι. 449, 

Ὗ. 1019. ἰϑὲ ἀϊε ὙΥΔου ποΙαπσ ἴῃ δοκοῦντα παὲ 
᾿ δόξαντα Υ. 9992. ἐδοξε 99ὅ, ἐπέσταλται λέγειν. 999, 
δοκεῖ 1007, ἔδοξε 1012 Ζὰῃὰ Ῥεοιιογκοα, 26" Ἠογοϊά 
ὙΥ1 πϑι το ἀφάαΓοῦ δι ἀἴ {7Ππὰ θᾶ πάθῃ Κοὶς 465 Βε- 
ΒΟ  υ5565. Δ Θ  Κϑᾶμη τη Πθπ, τῷδε τέλει 6 ποὺ ΟὈτὶρ- 
Κοιῦ. οἷπθ. βᾶυπρο Βεάθαΐξιπο, [Ι͂π τῶδε Καππ Πἴΐθρϑῃ: 
Ἶδποὺ δυβαθοποη. ΟὈΥιρΚοὶί, 5. χὰ Ν, 97. οἄδν 65. μοι[5 
ῬΙΟΝ : ἴθποὺῦ ΟΡυῖρκοιῦ, νὸμ ἀογ ἰοΐ σοβργοομθπ ΠᾶΡ6. 

Υ. 1019 5. ἅδον ἐγὼ δὲ ἴπ ἄετ Απέννογέ σὰ Ασ. 1697, 
Καδμείων νυϊγὰ πιϊύ οἰποὺ σονυίϑβοη Βι{έου Κὶς νυϊθᾶου- 
πού (5. ϑορῃ. Οἷα, 1060. ἔ, υπᾷ Ζὰ ἀθσβοίθθη ῬΆ]; 
1946. Απί. 726). υπὰ ἀΐθβα Βιξουκοιῦ ἀσχοη ἄαβ Ποὺ- 
ψουμορθηᾶθ γὲ οὐμβομθ, οἱ οπβδια ἃ15 Κῦππθ ΠῸΓ ἄϊθϑοϑ 
ϑαδίεθ Ὑουβίαπα οἷ βόϊομο Οἰδδοίζ ρθρθπ. ΥὙᾶτγε γὲ, 
γγὰβ πὶ Οχί.. Α14, ἀπά ΗοΡ. [614 παν οἷη ΕΠ ΠΟΙ βοὶ, 
50 Κῦπηίθ πιᾶὰπ πρὸ προστάταις λέγῳ [Ιδ656ῃ, ἄθπη πρὸ 
Κοππίβ νοῦ προστάταις γγοϑοπ ἄθν Ο]οἰ Ομ οὶ ἀθν 5. 1- 
Ῥφη Ἰοιοιῦ δυβίλ! θη, Ἰθᾶπη νυᾶτα ἴῃ πρὸ --- λέγω εἶπθ 
᾿ΠῚΙ6515 : 10ἢ βᾶβ6 65. ὙΟΥΔΙΙΒ; γ ΓΡῚ, Ηοπ, Οἀ 1, 57 
ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν, ἀὐοὰ Ῥζοιῃ, 698 πρό γε ὅτε- 
γάξεις. 8. δῦοι σι ΗΙΚ, 892, ἂρ. 898. 982. οοῖι 
Βομοϊπί γὲ ὅθ. 

Ὑ. 1014 ἢν μὴ, Αἰὰ. ππὰ Ταγῃ, εἰ μη δὴ δἰ οἷι 
πἰονέ τπνϊοιίϊσ, ἀὰ εἰ τοὶξ ἀθὴ (ὐπ͵υποίζνυ5. βύθιοπ 
Καπη; 8. Ζὰ Ῥτγοῃ, 070, Με, (ΥΥ̓ εἶσ61} ϑέλοτ. 
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1015 ἐ ἐγώ όφε, ϑάψω, κἀνὰ κίνδυνον βαλῶ 
ϑάψασ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 
ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναρχίαν πόλει" 
δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύχαμεν, 
μητρὸς ταλαίνης κἀπὸ δυστήνου πα- 

τρός.Ό 1040 

Υ. 1015 οὐκ πιδη πάν ἃ κίνδυνον βαλῶ ἄυτοι καὶ 
γάγδυνον ἀναβαλῶ, ἰοὰ ντεγὰβ ἀϊθ Θἰεΐδαν. δυπθμπιείι, 
οὔθ ἀἷθ Οδϑΐδῃῦ Ζυγ οΚδθίζεη ἃ. 1. ρσεγΐησ δοβμέβη, 
ΟὝΟΥ αἴθ Οοίδησγ δυΐνυθυΐθη τὶ εἴπρη ὙΥ̓ὕγίει!, υγομῖί 
χπὰπ ἨΗοτοάοί. Υ, 49 μάχαξς ἀναβάλλεσθαι » 800} 
ῥίπτειν λέ δινθβο ἀναῤῥίπτειν κίνδυνον α. ἃ. νεῖ- 
διεῖϊομέ. ὕσθεῦ βάλλειν νοῖὰ ΥΥ ὕγἔεϊπ 5. ζὰ ἂς. 31. 
ῬΟΟΙ τηδομίθ 8 Π 65 ὙΥ0}}} υἱοῃθσου οὐκίᾶσθη: ὑπὰ ἰοῖ 
νύοσάθ (τὴ10} ἀυγοῆ αἷ6 Οεΐαμν βέῦγζθη, 56 ἄἅδθογς- 
βέβῃθῃ: να ΟΒοερῃ. 966 κελεύων τόνδε κίνδυνον 
περᾷν. ΑΘΒΠΙΪΟΙΝ δοῖ ἀπίοη Υ. 1095 πρέν γὲ χώραν 
τήνδε κινδύνῳ βαλεῖν. ὕὍεθετν βάλλειν τὴ ἱπέγαπδὶ- 
Εἶνε Βεάουϊιηρ γεγο]. Αρ. 1145 ἐγὼ δὲ ϑερμόγους 
τάχ᾽ ἐμπέδῳ βαλῶ, ΟΒοθρῃ.- 869 κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς 
βαλεῖ, ἔσμ. 751 βαλοῦσά τ᾽ οἶκον ψῆφος ὥρϑωσ᾽ 
ἂν μία, 850 δὺ δ᾽ ἐν τόποιόι τοῖς ἐμοῖσι μὴ βάλῃς, 
Ευχ, ΚΌΎΚΙ. 671 εἰς ὕπνον βαλεῖ, Ἠοπι. Π. ΧΙ, 7921] 
ποταμὸς εἰς ἅλα βάλλων »γ ΧΧΠΙ, 462 περὲ τέρμα 
βαλούσας. 80 βαάλλ᾽ εἰς μακαρίαν, ὀλβίαν, κόρα- 
γιας ἃ, 8.7) 8. Βυδηκοὴ ζὰ ΤΙπιαὶ, Ρ. 89, 

Ὑ, 1017 χὰ Βαθοη ἀΐοβθθ ὑπξοϊ σθαι ({ἷπ ἴΠπρ6- 
Βουβδιηκοὶς θοβίθῃθη 6.) Ζῦρο!!οβιρκοὶς σοσοη 616 ϑέδαέ, 
ἀναρχίαν τὐπαπέεγννῦνἢρκοϊς, Ὁπαυπίογι δ ϊσκοῖξ, υυῖγὰ 
ἄυχοῃ ἄπιστον πᾶπου. Ὀεζεϊομποί, Ἀθη ϊοῦ ἀρ, 861] 
δημόϑρους ἀναρχία. Ὅεν Ῥαΐνυ πόλει Κἂππ Ζυυδῦ 
νου ἄπιστον δομᾶπροπ, νυϊγᾷ ΔΡΘΥ ὙΥΟΔΙ ῬΘΒΒΟΥ 815 θᾶ- 
ἰνυβ ἄεγ ΕΒΙομίυπο ἀπά Εὔοκβδιομέ ἀηρθβεῆθη. ἀ6Υ ΖῸΣ 
δϑηζθη Βϑάδυνεῖξα σοῃονέ, 5. σὰ Ῥυοιῃ, 4493, 

Ὗ. 1018 ἔ, σεν σ (νἱοἰ νοσιπδ θη, εἰπδυ 5γοῖοι) 
ἰδέ ἀδ5. φοπιοίηβαιημθ ΒΙυΐ (ἀϊς Οἰεπιοϊηβοβαῖς 465 ΒΙυξ65),. 
88 ἀδὴ ΥΥἿΓ οπδίδπάρῃ 5ἰπὰ; ἀογ διμθη δίυίεγ ἀπά 
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1020 τοιγὰρ δέλουσ᾽ ἄκοντι χοινώνει καχῶν, 
ψυχὴ, ϑανόντι ζῶσα, συγγόνῳ φρενί. 

ψοπὶ ππρ] ΚΙ! ἴθ αίοσ. 83, Αθῃη] 1 65 σὰ Ῥγσιῃ, 39. 
Μίαη Καπηῃ γῶρ δὐρᾶηζθη, 5. ορθοὴ ζὰ Ὗ. 79. Ζὰ 
ὅπλάγχνον, νυϑίονοβ νὸπ πλάγχειν (πλάδειν.) πιϊέ 
ψνογροβούζίρθιῃ 6 Ζὶι Κοιηπηθη, ὑπὰ ἀδῇου ἀδ5 {ΠπΠουϊγγθηάθ, 
ἀὰ5 ἵπὶ ΚΟΥΡΟΙ 5'ο θθνύθροπάθ, πδηιθπί! ἢ ἀδ5 ΒιΙυί- 
δεῖδί5. ἀτϑρυῦπριο σχὰ Ῥοάουΐοη ΒΟΠοῖϊηῦ, Καηπ τπᾶπ 
ῬΙπά, ΟΙ. ὃ, 78. ἦλϑεν δ᾽ ὑπὸ ὀπλάγχνων -- ἐς 
φάος, Νειι, 1, 858. ἐπεὲ σπλάγχνων ὕπο ματέρος 
- ἐς αἴγλαν ---  μόλεν, ϑορῃ. Απὸ. 1066 τῶν σῶν 
ἕξ ὁὀπλάγχνων ἕνα, οὔοη Υ. 870 ὁμοσπλάγχνων τὲ 
πλευρωμάτων νϑοτρίοίομοη. ὕσοθον πεφυκέναι τινος γογρ]. 
Κορ. ΕἸ. 1171, ΟΙά, 1082, ΚοΙ. 91, Απί, 88, Μίαίῃ. 
αν, 8. 574. ἃ. 80. δυοὴ φῦναί τινοϑ ὅοριι. ΚοΙ. 
1379, Απί, 145 ἃ. ἃ. μητρὸς ταλαίνης δᾶπρέ νοπ 
ἀβν νὼ ἃὉ., ἄοοῖ Κδηπ πὴ δαοῖ 8018 ἄθιη Εο]ροθι- 
ἄθη αἷς Ῥυᾶρορϊεἴου ἀπὸ ΒιΟΓΆ ΘΠ ΘΠ ΠΊΘΗ , γυΐθ ϑόρῃ. 
ΟΙά. 734 σχιστὴ δ᾽ ὁδὸς ἐς ταὐτὸ Δελφῶν κἀπὸ 
“αυλίας ἄγει, Ἴτδοι, 7606 ἢ, ΚοΙ. 1595 Ε, πιθτ 5. 
Ζὰ Ῥτγοιῃ. 1050. 

Ν. 1020 ἢ. ἀδγυμι ( ννόσοη ἄθῦ Οοπιρί πβοπαῖε 468 
ΒΙυΐ65) 56. νΥΔΠ1ρ οἷμοῦ (65) πἰομέ νυο!]ομάθῃ ἰθποϑβὶπ 
νοῦ ἴϊεθεϊπ, 8666, εοἰποπὶ Τοἀΐθῃ ἰθθεπά, πιϊξ γοῦ- 
νναπαάίζοπι (5 νυ βου ἢ 6 πὶ} 5πη, Αῃτροηο γτοάρύ ἴἢγρ 
εἶρθπθ ϑθθὶθ ἂμ, γογ6}, υμπι, 108 ὅρα δὲ πληγὰς 
τάόσδε, γτιαρδία, σέϑεν, ΒοΡὶ. σδοι. 1260 ὦ ψυχὴ 
δκληρᾷὶ, ἀνάπαυε βοὴν, Ἰδυν. ΤρΒ. Ταυν, 844 ὦ γκαρ- 
δία τάλαινα, Μεᾷ. 1944 ἀγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, 
λάβε ξίφος, ΒΙοιμβειὰ ἀπίοῃ Ζὰ Υ, 1048 (1028), 5. Ζὰ 
Ῥεχβ. ὅ60, ΗΙΚ, 779, υ᾿ ἃ. ϑέλουσ᾽ ἄκοντι πκοινωώνει 
κακῶν ἰδ ποθ 50 Ζὰ νϑυβίθιθῃ,, 8415. ὑύο Απίϊροπὸ 
ἀαββοῖῦς ἴσε 6), ννὰβ ἄθπι ῬΟΙυΠ ΘΙ κο5. υυϊθάογίδῃγοι 50 ]ο, 
ἀὰ5. πᾶιη! 0 ἀ65 υὐοογά Ὁ] οἰ ρθη 7 ΘὈΘη 815. θυ] άθη, 
ΒΟΠάΘΥΠ δἷθ ὙῪ}} πὰ ἴῃ 50 ἴδγῃ [μάθη σοποβϑὶη ΒΟΥ, 
15 δἷθ 59! οἷπθ ϑίναίθ ννθσθὴ ἄθγ 9εθογέγοίαπο ἀὸ5 
ἀθον ἀθη ῬΟΪΎποΙΚοβ. νογηᾶπρίοῃ ΒΟΒΟ 5509. Ζὰ ππίογς 
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τούτου δὲ σάρκας οὐδὲ χοιλογάστορες 

τγουΐοη Ῥογοϊέ ἰδέ, ἀΐθ βδἷβ ποοὺῖ σὰν ποὺ Κεππέ, ντᾶ- 
ΣΕΠα κἷθ νογϑιυββείχζύ, ἀδίβ αἴθ ϑεοϊθ 4εβ. ῬοΙυποῖκαβ 
δ5 ΡΥ ἀου οἤοτη ϑίππο πἰοδέ νυϊπβοῖθς ἀαΐβ βἷθ βοϊποί- 
ὙγΘροη 5βἴοἢῃ ϑΒίταίθ Ζυζίθῃθ, 916. Ὑθυβοθἀθπμεῖς ἀΟΓ 
Ὅτε] υυνἱτᾶ δυο ἀυτοῦ ἄδη. ῬΊ ΓΑ 15. ζφαρῶν. Ὀοζοιοῃπϑέ. 
ΤΠεθεγ ϑέλουσα ἴὰν ἑκοῦσα 5..ὰ Οδοορῃ. 17. ἴὕθεθοι 
αἴ16 Οοπείσυοίΐοῃ κοζγωγεῖν τινέ τινοϑ. νευρὶ. ἔππασ, ὑμὉ. 

Βτυυομεί. Π1, 4 ὅταν τις --- παισὶν, αὐδένταιόσι κοι- 
γωνῇ δόμων, Χεη. ΟΙΚοῦ. 10. 4 ὡς καὶ τῶν σω- 
μάτων ποεγωνήσοντες διό: γ. ειμοβίῃ, 1, Ῥ.-.: 189. 
μὴ πυρὸς, --- μὴ βρωτοῦ «μηδένα μηδενὸς. τούτῳ 
κοινωνεῖν, ΡΙυίαγοι. 11. Ρ.. ὅ88.. ἃ ὡς --- μὴ λουο- 
μένοις κοινωνεῖν ὕδατος, Ἰ5οκγϑί, Αγοβιάδιῃ, Ρ. 91, 
(δ. 16 κοιγωγήσαντες εἰ τῶν. κινδύνων ἡμῖν . Ῥο- 
1ἴγ0. 1. 48. μὴ κοιγωγήσωσι τοῖς ἐξεληλυϑόσι τῇϑ' 
ἐπιβουλῆς, ΕΥ̓͂, 8ὅ οἱ κοινωνοῦντες ἔφοροι τῆς αἷ- 
ρέσεως τοῖς στασιώταις, Ἠονοθΐδη, Η,. 11. .3. ἕκοι- 
γωνει δὲ τῶν καμάτων αὐτοῖς. Υ. ὃ, 91: οἷς ἔκοι- 
γωώνει τῆς ἱερουργίας ἡ. ἃ. ϑ(αιέ κακῶν. Βαΐ εοἷπ 
ἼΠ6 ἀεν Ὀτκυπάρη., δον ἀϊε Νῖοά. (ΥΥ̓εἰρ61}). κακῷ, 
ὙΥδᾶ5 ὙΘΡΘη ἀ6Υ ὕρδυίσοῃ )αίϊνα επίρίαπαθπ “βομοὶπί ἀπά 
Κοΐπθη ρβδβθπάθῃ ϑΐπῃ οἱθθέ. ἄθπῃ ἀ͵86 οἰηζίῖρ τηῦρ]οῃθ 
Ἐγκιᾶγυηρ : οἰποῖὴ ππρ ον! Π σα π δ δέου (ν γρ]. Υ,, 
νι, 1036) νυῦτάα ἀδσ Απέροπθο εἴπει Αὐξάγαοις Ὀοιορδη, 
ἄδβϑθῃ 56 βΒίοῃ γὸπ εἴπθιη ξ0 σε ϊοθέοη Βυιάθν Π1ΘΥ πἰοῃς 
ὝΟΒΙ Βοάϊθμθη. ἄδγῇ. ΠΑ νεχαε ϑέλουσα ἱπ᾿ εἰπ ΜΠ|5- 
νου δ πη χὰ ἄκοντι παπῷ ἰτδίθη, ἄα 65. πὺν Θερθη- 
βδίζ γὸῃ ἄπκοντε Βεγπ Καπη. Απ βίο ᾿βάοοϊμβ. ἰδέ ἀἷβ 
Ἐεαοννοῖβα ποινψωγνεῖν τινὲ βῖοῃῃ. τηῖ οἴπθμι γϑυ θ᾽ πάδη, 
Υἱομέϊρ. νεγρὶ. πὰρ. ΗΚ], 800 ἢ, ὃ5. δὲ γεκηϑεὶς 
πόϑῳ κακοῖς ἐκοινώνησεν. 

Υ. 1092 τούτου, Μεᾶ, (γ εἶσ61} α. ἃ. τούτῳ, 
πίοδέὲ με]. σάρκας ἘἸΘἰΞομέμο 6, ΕἸ εἰβομββιῦοκο. οὐδὲ 
πκοιλογάστορες λύκοι πῖοπε οἴππαὶ μοι ϑπομῖσα (δαη- 
δ γ 156) ὙΥ̓ΟΙδ, σοβομνυοῖσθ Ἰϑιοδίου ἈΖανυθῆγεπαα Ἠππάς 
(. 1001), ἀπά Ἀδυρνὄρε! (ΑΥ̓͂. 1007). ἴῃ Βοζὰρ δυΐ 
Ὑγρ]οὴρ οὐδὲ δῖον φεδδρ δέ, : 
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λύκοι πάσονται, μ μὴ δοχησάτω τινί" 
τάφον γὰρ αὐτῷ καὶ κατασκαφὰς ἐγὼ, 1048 

1025 γυνή περ οὖσα, τῷδε μηχανήσομαι 
κόλπῳ φέρουσα βυσσίνου πεπλώματος, 

Ὑ, 1029 πάδονται οἷα ΤΕ] ἀον Ὁτκαπάορη, υπᾶ 
ὈπέοΥ ἴμποη ἀἶθ Νίεα. ( ΥΥ εἶν 61}, Ἕπάσονται, ντὰβ Ἀθπ- 
ἀθγαηρ βοβοῖηῦ, 46 ὕθτισοη, ἴδεθε. ἄθῃ Αὐουβαίϊναβ 
Ῥεῖ πάσασϑαι γΟΓΕΙ. Δξ. 1380 ἔ, τέ κακὸν χϑονγο- 
τρεφὲς ἐδανοὸν ἢ ποτὸν παόσαμένα, Ἤοπι. 1]. 1, 464, 
1 ΑΘ. 111...9.} 4601. ΧΗ͂, 5601 ὄπλάγχνα πά- 
δαδϑαι; 1. ΧΧῚ, ΤΟ τἀν πέος ἀκτὴν, ἨἩδ5ϊοα. ΤΠοορ. 
642 ὡς γέκταρ δ᾽ ἐπάσαντο "αὶ ἀμβροσίην ἐρατει- 
6.) Τυγαίοβίιθι. Ῥεῖ Αἰμομδῖ, 1.9 ρ. 24 ὁπταλέα κρέα 
ἐμ τέφρης ἐπάσαντο, Ορρίαμ, Ἠδλὶ. 1. 26 ὥρια δοόρπα 
πάσασϑαι, Κα! οι. Πριιοῦ, 69 σόα πάδαιτο. 8. 
δαοἢΒ σὰ ἀρ. 812. Εἰμῃ, 172. πᾶ οθεῃ 50 βόσκεόσϑαι 
Ἂ».....18. ταῖς μὴ υἱῷ τι Προταζίνυβ Αογβί 8. 
σὰ ῬΊο. 382, Ὁορυῖρ θη μοῖρ μὴ δοκηδάτω τινὲ 
πίοι Ὀ146 65. βίο. θἰποὺ οἷῃ, 

Ὑ. 1024 {{ Βερίαἰέαησ πᾶτα!τοῖ ττοσᾶθ ἴθ ὑπᾶ 
Βερυδθαπρ 10ἢ, ΟΌνΥΟΙΙ οἷῃ 610 βεγοπα, μουθεϊγαρσοπά 
τὶ ἀΐθβοπι Βαυβοῖ δυπἰζίθπα (ταῦρον τἸηϑδοῆθη.}) Ἂ68 
Ὀαεδίθποη ὕὐπηννυγία (πὶ ΑἸΘΘΕΥ Ὀδυβομίσοπ. ἔαϊίεπ- 
γοϊοθθη.. νγολέθη Θ᾽ ομ θυ ἃ}16 σὸπ Βαίϊδε). τάφον διαί 
δἴμθῃ ὑυοϊζογοη Βοσυ 415 κατασκαφὰς, υὑπᾶ Ὀεάουίοί 
4165. νγᾶὰαβ Ζ0 Βεβίαϊζξαιησ ροίιῦιῦ.) πϑιιθῃ 10} ΠΙΘΓ 
ὙγΆ55ΟΥ σὰπιὶ Ανναθοθθη ἀοὺ Τιοῖομο (5. σὰ Ὗ, 721) υπά 
ΓοαίοποΟρΡίοα (νοσρ]. ϑορη. Απί. 480 ). ὲ5 σονδπὰ 
5011 πᾶιηοἢῃ ἄδΖὰ αἀΐθηθη., αἷς Οείδίρα πἀπροιμοσκί ἀδΥ- 
ὉΠίοΥ Βϊηζαίγαροη. Ῥαΐβ Απίϊροπμθ δυΐίβευ ἄθῃ Αὐ- 
γε π ἀθν . γάρ δυοῖν αἷ6 ἀθιϊροπ ᾿οαίθησεργᾶσομο 
εβογρί; Ποσί δεῖ ΞΟΡΒΟΚΙοΒ5 Απί. 945 ΤΠ. ἵπ ἄδπ Ὑγογ- 
εῃ τὸν γεκρον τις ἀρτίως ϑάψας βέβηριε, κἀπὶ 
χρωτὶ διψίαν Ἠόνιν παλύνας, καἀφαγισότεύσαϑ ἃ 
χρή. ΔΕΟΒΗΙοῖδ βἰενέ βόρι. ΕἸ. 1400 ἐφ τάφον λέ- 
βητα ποσμεῖ. ὕδθον καὶ ἵπ ἀδον Βοάθρυϊζυπσ ἀπ ἃ π᾿ ἃ- 
Ἰμθ αὐ οἢ, υπὰ θοΒοπάοχβ 8. σὰ Ῥεῖρβ. 796. κα- 

17 



558 ΕΠΤᾺ ἘΠῚ ΘΗΒΑ͂Σ. 

καὐτὴ καλύψω, μηδὲ τῷ δόξῃ πάλιν᾽ 
ϑάρσει παρέσται μηχανὴ δραστήριος. 

ΚΗΡΥ ἢ. Ὁ 

αὐδῶ πόλιν δε μὴ βιάζεσθαι τάδε. 1050 

ταδκαφαὰς Βεοϊ[δε ΠΪΕΥ : 4165 νγὰβ ζῦμη ὙΕΥΡΥΆΡῈη σ6- 
Βονξ, δἷβο νουζρ!οἢ Εγάθ.. ἄθπη ἂἃπ 'ραίθῃ, ϑομδιοὶ 
ἀπά ἀεγρ]οίσμθη ἰδ πιο Ζὰ ἄθηκθη. 5. ϑορῃ. ἀπέ. 
249 ἴ, Ῥίῖοβο φριᾶσπαπίε Βεάδαίθπρ οὐρα] ἀὰ5 ὙΥοσγέ. 
ἀυτοῦ ἄθη 7: ΒΔΙΠΠΠΘΠΒΔῊ δ, πη θεβοπάθυβ ἄυτοι φέρου- 
σα. ᾿Αδμη]οθο 5. 5. ἢ ΘδΟΒ ΓΘ βίον Ὀπίοτ : Θαθβίδπινιμῃ. 
τῷδε ἰδὲ πῖον τηϊΐ αὐτῷ, ΒΌΠΘΥΠ τὴϊῦ κόλπῳ χὰ νοῦς 

δἱπάφη, γΕΓΡῚ. ϑόορῃ. Αἴδβ 918 ἔ, ἀλλά νιν περιπτυχεῖ 
φάρει καλύψω τῷδε παμπήδην ἃ. ἃ. τῶδε κόλπῳ 
βυδσόδίνου πεπλώματος Θοπίντοάευ ἀυτοῦ ἀϊ6 Ηγρδ!αρθ 
βίαι κόλπῳ τοῦδε βυσσίνου πεπλώματος, 5. τὰ Ῥτοπι. 
112, οὐδ ποοὺῦ Ὑνϑἢγβομθ  ΠΟΠΘΥ ῬοΥρ γαϑέϊβοῦ ΕΓ 
τῷδε κολπίᾳ βυσσίνῳ πεπλώματι. ὌὍεθενι πόλποϑ 
πεπλώματος 8. κὰ Ἐππ, 408, ἄρον βύσσινος τὰ 
ἘΠ. 1}. 

Υ. ἸΟ2Υ ἀπᾶ νγεγᾶθ ἴβπ᾿ βαϊθϑὺ (εἰρθηβᾶηάι ") Ρ6- 
ἄδβοκεπ (πϊύ ἀδὺ μου θεῖ οβομα θα τάς, καταόσκαφαῖϑ, 
πϑιη! 10} }). γεγε!. Ῥγομ, ὅδϑ χϑονὲ γκιάλυψον ἘΠ κα. 
μηδέ τῷ δόξῃ πάλιν πἰονέ ἃΡοῚ βοβεῖμθ Εἰπθπὶ 65 
ΝΙΝ ἃ. 1. πἰδιπαπα ἀθον οἴδιθε, ἄαίβ ἴον 65. πῖομέ 
ἀυιδέτθης νγοῦᾶθ, Ζι πάλιν ὙΘΓΕῚ. 5όΡη. ΕἸ. 1046 
καὶ τοῦτ᾽ ἀληϑὲξς, οὐδὲ βουλεύσῃ πάλιν; α. ἃ. μηδὲ, 
ΑΔ. ἀπά ΒοΡ. μη δέ. 

Υ. 1028 ἄεπη Μίσε 6 υυὐἱγὰ Ῥογοὶϊέ βουπ ( πἰομέ ἔθῃ- 
ἴθ. } οἷῃ δυβίαδνοπαθϑ ἢ 6}, ἃ. 1, πιοῖπ ΜΙα ἢ νυϊγᾶ 
Βοῆοη οἷπ ΑΙ ἢ  Πσσπη {6} Ζὰὶ βπάθῃ γγῖββοπ, απ 
Καππ νογριοίοβοπ ἔπη. 6:6 μηχανὴ λυτήριος, ἨΙΪΚ.. 
509 Πειϑοὴ δ᾽ ἕποιτο καὶ Τύχη πραπκτήριος. 

Υ, 1029 τοῦ βξᾶσα {(ταῖ6.} αἴ. ἀ6γΓ ϑίδαξ πίομέ 50 
χὰ ἰτοίζοη. τάδε Νίεα,, ΕσβΡ. π΄ ἃ., τόδε ΑΔ. ι΄. 8: 
εν]. βορὰ, Απὸ 66 ὡς βιάξομαι τάδε, 1018 ἐκ 
σοῦ βιάξονταε τάδε. 
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ΑΔΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

.. 1090 αὐδῶ δὲ (ἢ περισσὰ κηρύσόδειν ἐμοί. 

ΚΗΡΥ. 

'τραχύς γὲ8 μέντοι δῆμος ἐχφυγοῶὼν κακα. 

ΦΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

τράχυν᾽, ἄϑαπτος δ᾽ οὗτος οὐ γενήσεται. 

ΚΗΡΥ͂. 

ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεῖ, σὺ τιμήσεις τάφῳ. 

Υ. 1030 ἰοὴ βᾶσα (ταῦ !6) αἷν, πίομδ ἅθογἤῦβοισϑϑ 
(σου ραθ 65} σὰ νοτκάπαοθη ταῖγ, ἴοθον περισσὰ γεγο]. 
'ϑόορ. Δηξ. 780, Ἐπ᾿ Καμῃ ΔΌΘΓ ἀποῖ Βοιίβεη: αἷν ποδί 
Ζιικοιπιηθηάθβ. ἀοίη Αἰ ὑπᾶ ἀθίμθ 5 θη σ Ζὰ τη] 
ρου βομ οι πμάθ5.. 5. βόρῃ. Τύδοι, 617. Απί, 68. 

Υ. 1091 ματέ (υπρουρβαμη.) θάοοι ἰδ δἷη ὙΟΙΚ, 
ἄα5 ὕεθοίη οπίρίηρ. [5 βασῃῦ 510} πᾶμηοἢ [ἂν 416 
δυσροβίαπάθηθῃ ἴ76 06] ἂπ ἀθη {7 οῦθυη. ἀθυβο θη (άδιῃ 
ῬοΪγμΘΙΚ65}) Ζὰ γἄομοη, ὑπᾶᾷ υυγὰά ἀπο ρόροὰ ἀϊοῖ 
'᾿μβαυτί σουξαῆγθη, σύθὴῃ ἄἀὰ ἴῃ υυἹἀοεβίγορο, ρ. ἴδ 
αἰδοῖα. υἱθι]οϊονε οἷπθ Αμβριθαπρ δα αἴθ ΑΒΘ ηδΙοΥ. 

Υ. 1032 τράχυνε πιδοῖθ 65 Ζὰ οἴποπι μαγίοπ, ἃ. ἷ. 
ϑίθ!!θ. 65. ᾿ΠΠΠΊΘΥ ἢϊη αἷἰθ οἷπ ὈΠΌΘΟΡΒΆΠΙ68 ἀντ, [5 βέοδε 
ῬΡιᾶσμπδηΐ, 5. Ζὰ Υ. 409. Ῥοοῖ Κὰμ 65. δ} Ὀθάδαίζθῃ ς: 
Το 6 65 ΠῸΓ Ζὰ οδἰποῖη δανίθη, δὐθιζΐεγθ 65. ᾿πιΘΡ Σῃ 

δορὰ ποῖ ἀδάθγος., ἀαΐβ ἀὰ το ἀθιμβθι θη αἱ γϑοῦ 
ἀῃ!ο]σβαπὶ ἀπά ἰγοίχιο ἀατοίο! [50. 

Υ. 1039 Καπηὴ ποῦ Τὰ! οἢ δἱ5 Εἶγαρθ ΘΠ ηΘῃ 
νυθγάρῃ, ὑνθ πῃ Θ᾽ πἰομύ ταί βου 50]. [οἢ γϑυβίεπθ πῃ 

'80 : 06 ( ἀδηπ.} νυϊγϑύ ἀὰ δἴμθῃ. ἄθῃ ἀϊθ δίαάσί δαϊβί, 
δ ἀυγτοῖ Βεβίαϊίαηρ,, ἃ. 1. υβάδθηκὸ ἀρονῦ, ἀαίβ. ἀὰ 
ἄδηπ. δἴπθιη δἰ] σοιηθῖῃ υϑυὈϑομθυίθη αἷθ ἅτ ἀθν Β6- 
δίαϊίαρ ΘΥνγΟΙδθ ἢ ΥΥΪΓΒῦ». νγὰ8 Οἷγ βεϊϑῦ Καῖηθ ἔδινα 
υγῖησθη Κἂπμ." 

7 
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4ΦΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἤδη τὰ τοῦδ᾽ οὐ διατετίμηται θεοῖς; 106 

ΚΗΡΥ 
1085 οὔ, πρίν γε χώραν τήνδε κινδύνῳ βαλεῖν. 

ΑΝΤΙΓΟΌΝΗ ο΄ 
παθὼν κακῶς κακοῖσιν ἀντημείβετο. 

Ὑ, 1034 ᾿ἰκὐ βοῆοπ ἀδβ γὸπ ἀϊθβθηὶ (485. ττὰβ ἀϊε- 
56 σοίμαη μα} δδῦ πὶοδέ - σϑοῆγέ ἄθπ Οὐίζξονῃ ὅ 
ἃ. 1. Βαΐ ΕΥ᾽ βίοῃ. βοῆοπ ἀυγοῖ βοὶπα Ἐμδίεπ ἄδγ αὐέζοευ 
ἨδΙβ σδηζ ὑπ σὰῦ ΖυροΖζοσοη ὃ Βεὶ ἄθεπ αδέζογη οί 
ΕΓ ποοῦ πίομέ δἷβ ΕὙΘΥΪΟΥ, 8150 νγογάθ δυο οὶ ἴἢη 

πΙΟΝ  αἷβ βοϊ οἤθη ΔΠΒΘΠ ΘΠ αἀπηἀ ῬΕΠδηάθ]η, ὑυεπῃ 65 816 ἢ 
ἀ16 δία 1}, τὰ τοῦδε, 8. Ναί, τα. 8. 284. 
οὐ διατετίμηται τηϑοἰνΐ εἰπθη ΒΕρΥ δὰ5. ὑπᾶ 5ίθῃξ 
ἄοιη ϑβἴππθ ποὴ [ὺγ ἠτίμασται, 5. σὰ ΗΙΚ. 861. ϑεοῖσ' 
δέ ἄοπι πόλις επέἐρεροπηρεβαίζεέε, ὑπᾶᾷ κέθμβῃέ Κὔσγ ὑπὸ 
ϑεῶν. Ατὸ Ἐπ4β8 ἀ65 ὝθυβεῈ8 ᾿ἰδύ τοῦ Τύχη. εἷη ΕἾαρο- 
Ζοίοθθη Ζὰ δβεϑΐζεη, 

Ὑ. 1035 ποίη, ὈΟΥΟΥ ΟΥ̓ ἀΐεβδεβ [πὰ τἰϊξ Οοίδἢσν 
δενασῖ (ὔὕρθογζορ). ΤΥ Ἠδγοϊὰ σίθθέ Ζζὰ, ἀαΐβ Ρο- 
ἱγποῖκοβ ΥΟΥ ἀ6Υ Βεοκτιίθριπρ βεῖηθβ Ὗαίευ]απάθβ 46 π Ἠαΐβ, 
ἄεν ΟὐΟέίου πῖομύ δὰ βίο σοϊδάθπ ἢ806, βάλλειν τινὶ 
γινδύνῳ ἰ5ί δεβαρί, ΣΟΙ ϑόορῃ, ΤτδοΝ, 940 ὡς νιν 
ματαίως αἰτίᾳ βάλλοι κακῇ, Αἰᾶ5 1244 αἱὲν ἡμᾶς 
καρποῖς βαλεῖτέ που, Ἐπλπτ. ΕΠ. 902 μή μέ τις φϑόνῳ. 
βάλῃ τα. ἃ., σι ομο5 ποῖ Βοδενυθῖβαπ υυνῖθ ΘΌρῃ. Κοὶ. 
475 μαλλῷ βαλὼν, Ἐσύ. ΗεΕΚ. 8674 τὴν ϑανοῦόσαν 
φύλλοις ἔβαλλον α. ἃ. σονϊ!άοέ ἰδέ, Ῥόοοῖ Καὔππίς βα- 
λεῖν δυο ἱπίγαηβιεν (5. σὰ Ν, 1015} [{νς: Ὅθνοσ αϊ6- 
8688 18πη4 ἀοΥ Οεΐδηνγ Ζυκίῦγζίο (ἷπ Οεΐδῃγ Καὶ) σο- 
ΠΟΙΏΠΙΘΠ Ὑγαγθπ, ᾿ΔΠΠπ ἰδ (ογ θαίϊνυβ ἀδὺ Ἰθδΐνυβ 
ἅεγ Βἰομίθησ, 8, Αβῆπιοθθβ 'πὶ 'δομγορ βίος πἀπίρε : 
Βαίϊναξ. 

Ὑ. 1036 επέβομυϊαϊσέ Απέϊροπο ἄεπ ῬΟΪγποῖκεβ ἄα- 
τί, ἀαΐβ ΕΓ Ζυρῖδύ δσοκτᾶμκί ὑτογάθῃ βου. ἔδεε κα- 
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ΚΗΡΥΞ. 

ἀλλ᾽ εἷς ἅπαντας ἀνθ᾽ ἑνὸς τόδ᾽ ἔργον ἦν. 

ΔΝΤΙΓΟΝΗ͂, 

"Ἐρίς περαίνει μῦϑον, ὑστάτη ϑεῶν, 

"κοῖς τινα ἀνταμείβεόϑαι γεγο]. ΟΒοορα. 119 ἐχϑρὸν 
ἀνταμείβεσϑαι καγοῖς, Ῥζοπι. 9238 παπαῖόσι ποιναῖς 
ταϊσδὲέ μ᾽ ἐξημείψατο, Ατοβηοοι, Ῥοῖ ΤΒΘΟΡΙΗΙ. 81 
ΑὐτοϊγΚ. Ρ. 195 τὸν κακῶς τι δρῶντα δεινοῖς ἀντα- 
μείβεσϑαι καπκοῖδ, ἅπ5 πὰ ϑορῃ. Δηΐ, 639. 

Υ. 037 θοῦ ρϑρθπ 8116 κέδξέ ρορθὴ οἶποπ (ἄθῃ 
Τί οΚ]ο5.} νΥᾺΥ ἀϊοβοβ {Ππ|ϑυποηθη ( σουϊομίοί). ΥὙΥΑΓ 
ῬοΙγ ποῖ Κα νοῦ Ἐθοκο5 Ὀοοϊπίγδοιί σε, δὸ αἀυγζίο ΟΥ̓ 
ἄοοῖιβ πἰού ἂπ ἄθγ Θ'εβδιη μεῖς ἀοσ Βᾶγροι βδοῖς ποὶι- 
τῆθη ὑυοϊΐοπ, 5. νον. ἀΐε βοιυά ἀθ5 Ῥοϊυποῖκοβ Ζὰ 
Ὗ, ὅ67. ἀνϑ᾽ ἑνὸς Κυτῷ τ οὐκ εἰς ἕνα. 

Υ. 1038 Ῥτγίοδε Απίϊροπθ, ὑυϑϊοῆθ βἷολ στὐΐέ οἰποτω 
Ἡδρτοὶάς πίομέ Βογυμιβίτοϊίθῃ Ὑν1}}}. ἀ(ὰβ Οδεργᾶοι πιὶὺ 
ἅδῃ Ῥυγοτίοπ δ8Ὁ : ϑϑίγοϊίϑαοιύ ἔα μγ σὰ πᾶς ἀα8 ὅο- 
δργᾶοι, ἄογ Οδίίον ἰοἰζία, ἃ, ἱ. ἰοὴ νυῦγαθ δίγεϊ δ οες 
ἘΡ ΟΠΕΙΗΘΙ, ὙΘΠῚ ἰοὴ ἀΔ8 Οἰοβρυδοι ταὶ αἱν ννοϊίον Τοτί- 
βείζεῃ ὑπᾷ δὶβ χὰὄ πάρ ζἄδμγοπ ννο]ο, ἘΠῚ ἰδέ. οἷπθ 
Ατί ϑρυϊομηνοτέ, νυ ἀδ5 γὑὸπ Αροβίο!ἰοβ υπὰ ϑιιϊάδβ 
απροίαμγίς Ἔρις ἔριν τίκτουδα προόμνᾶται λόγον. 
θὰ Απίϊροπα δθεπ δ υθοῆθη ὙὙ}}}. Καπηῃ βιοῖ δυοῖ ἀἰθ 
δυΐίβοτα ΌΤΙ ἀθ5 Θἰοσργᾶοιθ ἘΠεῖτει ἅπάοτη, πὰ Απ- 
ἀϊρομθ ἁυνεὶ Ὕοῦβθ βργθοῦθη, υυδιγοπα ὈΙσμοΥ 1646 Ῥογ- 
800 ΔΌνΥ ΟΠ βοἰπά ἱπηηοῦ ΠῸΓ δἰπθὴ Ὑ 5 ΒΡΥδοἢ 5 5, ΔΊΊΟΝ 
φὰ Ὗ. 199, {6 Ὀγῖσοηβ βοργοὶδέ ΒΟ. ἀϊθθθη γε παϊς 
Ἐδοδὺ ἀογ Απίϊροπε ζὰ, ἀϊ6α ὕρείρθῃ αἱέίθπ ὐβραθοπ 
ἄορ εγοίάθ. Ἔρις βίθμιε ἴθ ἱπ ζυγοὶ Βεἀδυξιηροθη 
φυρ]οϊοι, 815. Βίγοιβαομῦ ἀπὰ Οδί(ῃ ἀ685 Βιγοῖίδ, ψΕΓΡΊ. 
Ἐπτ. Ῥμοῖπ. 789 τῇ) δ᾽ εὐλαβείᾳ, χρηδσιμωτάτῃ ϑεῶν, 
προσευξόμεσϑα » ϑόρῃ. Τσιρίοϊ. Βν. ΙΧ, 6 ἦλθεν δὲ 
δαὶς ϑάλεια, πρεσβίστη ϑεῶν, ΚοΙ. 876. τοιάόδ᾽ 
ἀρὰς σφῷν πρόσϑε τ᾽ ἐξανῆκ᾽ ἐγὼ, νῦν τ᾿ ἀνακα- 
λοῦμαι ξυμμάχους ἐλϑεῖν ἐμοί. 8. δυοῖν Ῥγοι, 137 (ἴ, 
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ἐγὼ δὲ θάψω τόνδε" μὴ μακρηγόρει. 1060 

ΚΙΉΓΡΘΕΝ 

1040 ἀλλ᾽ αὐτόβουλος ἴσϑ᾽, ἀπεννέπω δ᾽ ἐγώ. 

Η ΜΙ ΧΟΡΙΟΝ ἀ. 

φεῦ φεῦ. ὦ μεγάλαυχοι καὶ φϑερσιγε- 
γεῖς δύστ. ἄ, 

Κῆρες Ἐριννύες, αἵτ᾽ Οἰδιπόδα 
γένος ὠλέσατε πρυμνόϑεν οὕτως" 

425 ἔ, Ῥεῖξ. 578, ἨΙΚ. 666 8', 846 Ε΄. Ασ. 688, 941 
.. ΟΒοερη. 1925 ἔ,. Εππ. 97, σζὰ ὅορῃ. ΚοΙϊ. 1043, Αἰδβ 
206. ΕΥϊβομα αυδρβέ. Τμποῖαπ. Ρ. 4 ἴ, 16 Ἐπγῖβ μεϊ[5ὲ 
ἄἀεν Οαδέζεν ἰβίζίβ, νγεὶ! δῖα νοὸπ ἄθπ Οδέξογη βοὶθβέ 8δε- 
ΓἹΠσροβοῃμίζί νυυγάθ, νεῖθ αἶα Εγίππυθη (5. χὰ Υ. τ03). 
ὙγΟνῸΠ οἷπ Βανγεῖβ ἴσο Αὐδοβιϊοίξυησ ὑοὸπ ον ἜΠο1- 
ΠΘΠΠῚ8 8ἃπ ἀογ Ἠοοβζεὶΐ 465 Ῥείευβ. ὑπᾶ ἄον ἘΠ 5 ̓βύ. 

Υ. 1040 πῦπ 50 βϑὺ εἰσαηνσ. ἰοῦ ΔΌΘΙ τεῦς 
Ὀιοίθ 65. ἃ. 1. πὰπ. νοπη ἀὰ πῖομέ Βόγθῃ υυι πε, 50 

θυ ΟἢΘ. 65 δ ἀδὶπθ οἶσθπθ Θείδμν, ἰοῦ 815 Ἐγοϊά 
τ 5 65. Δ ΌΘΓ ἀπίοτβα σθῃ. ἴσϑ᾽, ΒΟ». τηῖέ οἴπϑιῃ ἢ 61:8 
ἄεν ὕτκυμάθη 765, 5. ζὰ Υ. 549. ἀπεννέπῳ Καμῃ 
ΔΌ0ἢ Βοιΐβθη  1οἢ βαρ πο ἴο5. βσέρα ἀἰοῆ δα, ἅ. 1. 
Ἰοὺ ἀγησο πἰοὶξ ννοῖίοσ ἴῃ ἀϊοῆ ἀπᾶὰ ὕδθουϊαββα ἀἴοῃ ἀεἰ- 
Ποῖ εἰσιθη βΘΒίοκεαϊθ, τῖθ ἀπαγορεύειν υὑπᾶὰ ἄπει- 
πεῖν σοῦγδαυοῃξ νυν. θεν Ἠδγοϊά ἃΡ. ἀπέροπο νυδἢτ- 
ΒΟΒ ΘΙ ΠΟἢ Ὑθ ον ΖΓ Πμοῖοῃθ ἀθβ ῬοΟΙυμεῖΚαβ.. νγᾶμγοπὰ 

ἸΞπηθπθ βἰοδ σὑὸὴ (ὉΓ (65 Εὐΐθοκίοθ σὰγ πίομΐ δητἔογηΐ 
Ζὰ Βαθθη βομοϊηΐ. 

Υ. 1031 Δ᾽ Βαθα ἴον ἀπέον ἄϊε χυτεὶ ΗδΙβομῦνθ 
( ἀοοῖ 5ργθοῦθῃ πὶ αἴθ Ζυγϑὶ ΕΠ Ουπποπ ἀογ Εἶδ]0- 
οἰδτο) νϑυίμοι!ξ, νυὴῖθ 65 ἀθυ ἔπἢδ!]ἐ νουϊδησί, ὍοΥ ογϑΐα 
ἩδΙΌΟΠΟΥ πἰππηέ ἀ16 Ῥασίθοὶ ἀ65 Ῥοίνπρικοβ ὑπᾶᾷ Ἃ6Γ 
ἈΑπᾶρομπο, ἀεἰ Ζυγθϊία 416 ἀε5 Εέθοκ]ο5 ὑπ ἀ6Υ ἰξῆθπθ. Ὁ 
1π ἄδῃ αδἱέθῃ Αὐβσαῦθῃ υυῖσὰ Υ, 101] --- 1013 ἄδρ 
Ἡαϊθοῦοτο, σορ βοῦ. εἀοοῦ ἀθὴ Οδοχο, Υ, 1034 -- 
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τί πάϑω; τί δὲ δρῶ; τί δὲ μήσωμαι; 106θὅ 

1048 νοῃ ΑΙά, υπὰά Ταγη. ἄοθυ ἴβηθπο. σνὸη ΚοΡ. τπά 
Ιοί. ἀον Απέροπο, Ὗ. 1049 --- 1052. γοῃ αἰΐθη ἄἀδπὶ 
ἩδΙΡομοτο, Ν. 1058 --- 1058 ἄσιῃη ἨδΙροβοτγα, σοὴ 0}. 
ἀεν Απέύφσοπο, Υ. 1059 -- 106 νοη ΑἸΙά, υπὰ "Πυτη. 
ἄθπι Ομογο. “νοῦ Βοῦ. ἀπά Ὑἱοῖ. ἄδιη Ἠδ!θομογο συρο- 
{π611, 96 τῖροιβ δπέβργθομθη βἷον ἄϊθβο ἃπαρᾶβεβοιθη 
ϑγδίθπιθ πίομῦ σοπᾶὰ πὶ ΕἰΠϊησοίμθη, ϑ0 πα θυβ Ὁ]05. ἴῃ 
Οδηζοπ, 5. ΖΦ Ῥτοπι. 188 : δοῖὶ9 δοὶ δ ὁ σγοίβιθμηηῖθθ, 
ΔΌΟΝ 415 βδίδπιηνγάθυθοπάθ, ἴζϑγθη - Επησθη (0. 1ἢγ 
δ [σου άθιῃ, ὑπα θοθοπᾶθυρ. Δ ἢ αἱ θϑοθο οι. δυδγού- 
ἰοπάθ., Βοομ ον ιίς {Ππ|61]5ρος( μοϊΐθη., ἴδγ ὕσιπη 6). 

815 νυϑίοιθ 1ἢγ ἀ65 Οἰάϊροάοβ ϑδιηπὶ γϑγπϊοιίθίθι 50. νὸπ 
ΟΥυπᾷ αι5) [06 θοὸν ἄθπ οἴποη σᾶπζοη Οδάδηκθι οπί- 
πα! πάθη. Αὐΐταξ δῃ ἀΐς Ἐπυππγθ 5. Ζὰ Υ. 806. φεῦ 

φεῦ 5ἰοῃύ δαίβογθα! ἀθ5 γοιῖβθθ. μεγάλαυχοι ννεῖΐ 
ὑπ βγεῖ Ρογάμιπέθ, ποοιθουππιέθ., 5. σὰ Ῥϑῖβ. 795. 
μιαὶ 5Βιομί οΠΠΠρεῖβοιι; υνἱο ον . Ὑϑγρ]. Ῥϑιβ. 25 τῶν 
μεγαλαύχων, καὶ πολυάνδρων » «οὔθ... 819 ὦ μέ- 

λαινα καὶ τελεία --- ᾽᾿Δἀροὰὶ α. ἃ.. δαοῖ οθδθη Ζὰ Υ. 2960. 
Ὅεθον ἀϊο ψεγθιπάσθησ ἀον Ἀάϊδῥαγα 5. χὰ Ῥιοπι. 874. 
Τεθεν Κῆρες ᾿Ερινγνυύες 5. οὔδη χὰ Ὗ. 70, ὕει αἵτε 
Ζζὰ Ῥγοη. 1073 πὑπὰ Ῥοῖβ. 49, ἅδον ἀἴ6 Εογμ Οἶδε- 
πόδα οὔθ χι Υ. 849, νος πρυμνόϑϑν χὰ Υ. 7]. 
ὕθρον. ἀϊθ Βιο υπσ σοῦ οὕτως σὰ Ῥτοπι. 989. πη 
ΒΙοΥ νοὴ οἷπου σἄη]οιοη Ὑογηϊοδίθηρ ἀ65 (Θβο  ο 5 
465 ΟΙάϊρυβ ἀϊο Ἀδάρ ἰδὲ, 80 ἰϑδῦ 65. ποθ 50 Ζὰ γϑι- 
βίθ θη, δἷβ. νγοπη 65 τοὶ ἄθῃ ϑοῃηθη ἀθββοίθθη 81|5-- 
εἴθυθα, ἀἄα ἀἴθβθ βογοὶϊί5 πάθον Βαθθη. 5. ζὶ ΥὟ. 882, 
Βοπάρθι 65. δ'μπά πὰν αἷθ ππιρτἐο θάγοη ΑὈΚΟιππησθ, 
ἀπἀ χννᾶν ἀΐθ θοϊάθι οἰηχίροη ϑόθηθ ροιποὶηΐ, αἴθ Δ 1οῖπ 
ἀοΥ εἰρθηί! οι ϑίδιηπιὶ δἰπά : ἀἄθπὴ αἴθ ᾿δομίου Κοπι- 
πιο ἀαθοὶ Κααθ ἴῃ Βοίγδορί, 50. τιὰΐβ πᾶ 800} Ὗ, 
γι 7. δ ν τὴ9ῦ.. 796. 8614’. 994 , .ἃ. ᾿νεύβίθδη: 
5. ἀὰο σὰ ὅόορη. Απί, 933, 

Υ. 1044 τί πάϑω; νγᾶ8 5011 10ἢ (ἀλ)»61}) εοἰπρῆπ- 
ἄοη ὁ 5. χὰ Ροι5. 878. τέ δὲ δρῶ: δίο(. (ΥΥ̓ εἶβ.}} 
τί δ᾽ ἐρῶ; πἴοιύ νυ]. 5. χὰ ΗΙΚ. 749. 
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1045 πῶς τολμήσω μῆτϑ σὲ κλαίειν, 
μήτε προπέμπειν ἐπὶ τύμβῳ; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β΄. 
ἀλλὰ φοβοῦμαι κἀποτρέπομαν ἀντισύστ. ἅ, 
δεῖμα πολιτῶν. 
σύ ὯΝ μὴν πολλῶν πενϑητήρων 1070 

1050 τεύξῃ, κεῖνος δ᾽ ὁ τάλας ἄγοος, ᾿ 
μονόκλαυτον ἔχων ϑρήῆνον ἀδελφῆς, 
εἶσιν. τίς ἂν οὖν τὰ πίϑοιτο; 

Ὑ. 1045 πῶς τολμήσω: ντῖδ 5011 ἴοῃ 65 ἅδε τηϊοῖ 
δου πποη ὃ 5. Ζὰ Ῥγοη. 1001. δὲ ἅδῃ ῬοΪΎποῖκοβ. 
δίας Ἠλάειν ἀυπὰ Ἐλάειν, συϑιομοβ Ἰοἰζίεγα αἴθ ΕΌΥπι 
ἀθβ. σεοπηθΐηθη ΤῈ θθη5 σϑύγαβθῃ Ζὶ 56 βομεῖπέ, 806 
ἴοἢ}. αὖ5β Μεά, (γεἶσθ 1} ἀϊ6 ἐγαρίβοῃβ ΕὌσπὶ ᾿λαΐειν' 
οἰηρεβοίζέ ; 5. δῦ! χὰ ΗΚ. 894. 

Υ. 1046 ἐπὶ τύμβῳ (οἰηῖσο τύμβον, ντὰβ Αδη- 
ἀογυπρ βομεϊπέ, ΒοΡ. ἐπὶ τύμβων) ἀτοκε αὖὺ5. ἄαίβ 
ἀογ Οὗοῦ ἀΐθ Τμοῖομθ πίορέ Ό]05 ὈΠ ΖζΖὰὺπι αγαρα Ρ6- 
δἰειίοπ.. βοπάθυπ δύο ἄθηῃ ἀδβοὶ υδῦ δηζαβίθ θηάθη Β6- 
στὰ ὈΠΙ ΓΒ Θ θυ ΠΟ Καϊίθη. Ὀθίνοποπ τηδομίθ, εχ σθηβ 
δεμογέ ἐπὶ τύμβῳ πιομέ Ὁ]05 Ζὰ μήτε προπέμπειν, βοῃ- 
ἄἀδγπ δυοῖι σὰ μήτε δὲ πλαΐξιν. 

Υ. 1047 ἰδὲ ἀΐβ φυνεϊία ϑ' )186 ἰπ καποτρέποματ 
ἄυτοῦ Ῥοπιεοη ἰδπδ, νἶθ ΑοΒη]ΙΟΒο5 διοσ. Αὐοὶ Υ͂. 
1048 ἰδέ ἀϊε Ἰεἰχζίε 'ἴη ὠὡλέδατε νοῦ πρ ἴβπρ. 

Υ. 1048 δεῖμα πολιτῶν ἀδ5 ϑοιγθοκηῖ δ ἀν Βῦτ- 
δοῦ, αἷθ Ζὰ ξὐγομβίθπάθῃ Βῦγροῦ , νθῆπ ἰοῦ ἄθπ Β6- 
δοῃ αἵ ἀθογίχοείο, ὕσδρεν δεῖμα 5, τὰ Ῥζομι. 581. 

Υ. 1049 σύ γε, ἘϊΘΟΚΙ65. 

Υ. 1051 μογόκλαυτον ϑρῆνον ἀδελφῆς ἀυτοῖ 
ἀϊΘ Ηγυρδιὶαρο ζῶν ϑρῆνον μονοκλαύτου (δον!δο}}) 
ἀδελφῆς. 

Υ. 10ὅ. νυοΐίβεαη ἀΐθ βϑῦσ Αὐννοϊοποηάθη. ΜΝ μπᾶ 
ον Ὀτγκυπάθῃ δυΐ ἀὰ5 Αὐροποιθιηθιιθ δἷἰπ) ἄθπῃ εἴσεν,. 
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ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ α. 

δρόύτω τι πόλις καὶ μὴ δράτω συόστ, β΄. 
τοὺς κλαίοντας Πολυνείκην, 1015 

ὧν υπὰ ταὶ Βαβεπ ἀϊθ Ὀθββούοπ, δποῦ Νοα. (Υ εἷἰρ6}}), 
Ὑδητοπᾶ ἱπ ἄοΥΓ ρονγθη!οθοη 1ιἐβαγί εἶδε. τίς οὖν 
ταῦτα πίϑοιτο ἀὰ5 Ῥτοποπθη ταῦτα ἄθη ϑοιιθῖη οἰἷποῖ 
᾿Λεπάογυμρ δαῦ, ὑπ ἀπγοὶ ἀΐθ Αὐΐπδῃπι 4655} θοπ 
δὰ 45 ὕδτῖσο ροᾶπάογί νγογάθη πιίδίθ, εἶσιν δέ 
αἷς Βεάοαύιμιβ : ΕΓ νἱγὰ ρϑθθη., υγῖθ οἵἷξ. ὑπὰ 50 δύοῇ 
Υ. 1088 ἴμεν, ΖυρΊο ἴοι ἈΡοΥ Ἰἰαρύ ἀδυὶη : 6 νυϊγὰ ἀ8-- 
᾿πρθμοπ, ἴθ ἀϊο {Ππίργνγο!, νϑγρὶ. Υ. 672 1, ϑόρῇ, 
Αἴὰαβ 6900 ἐγὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽, ὅποι πορευτέον, 
ὍδθοΥ ἀΐθβα Νεβοηρθϑάθαϊιπρ ὉΠΟΙ͂ΟΣ ἍΕΥΡθἃ 465 Οαἴθη5 
5. τὰ Ῥεγ5. 962, τὰ Τὰν ταῦτα. 8. τὰ Υ. 367 : νγ8ὲ 

ὙΥΟΒΙ 15 ᾿πδονέθ βἰοῖ ἀδ5 εἰηγθάθπ ἰάββθὴ ὃ νγοτ τυ ὴὶ 
450 πηδοῃία ἄθιῃ Βριβρίϑιβ ἀθὺ ἀπέροῃθ ἴοϊσϑη ἕ 

ΟΥΨ, 1058 δράτω τι τιὰσ ἀπίμυπ υνᾶᾷ. τὶ Ὀῦδ6 
Νεβθπθοἀθαΐαπρ, γευρ]. ϑορὶ. Κοὶ. 732 ἥκω γὰρ οὐχ 
ὡς δρᾷν τι βουληϑ εὺ, ΕἸ. 986 καὶ μὴ δοκεῖν μὲν 
δρᾶν τι, πημαίνειν δὲ μὴ, Ὑγάαοι. 805 μηδ᾽, εἴ τὲ 
δράσεις, τῆσδέ γὲ Φωσης ἔτι ἃ. ἃ, Ζαυννοῖϊεπ Βοῖίβὲ 
δρᾷν τι δυο ούνγ5 Θηβομοιἀθηάθ ἔμὰπ., γψογρ]. Αρ. 
1326. Τοθοῦ τὸ 58. διοῦ οροπ Ζὰ Υ. 88... Εβδη 50 
ἔρδειν τί, 5. τὰ Ὑ. 908. τὸ ἔδβῃ! ἰοῦ σεσθη ἀὰ5 
εγβιμαίβ ἴῃ ἄρῃ ΤΠγκυπάθη, υπᾶά Κοππίθ νύεσεὴθ ἀεγ 
ἈΑΘΒΠΠ ΠΟ Κοὶς νὸὰ ΤῚ ἀπά ΠῚ Ἰοϊορβέ διυβίαϊϊθπθ, 8. Ζὰ 
ΟΒοορι. 960. ΕἸ μΙκΙον χὰ ἔπν. Νοα, 1994, ΝΙοδέ απ- 
τὸ  ειλίνωι δύ ἀδθοΓ ΒοΙβὶ 85 Ὑούβοῦασ ϑορῃ, Κοὶ, 
5517 ϑέλω ᾿περέσϑαι κ5ιαίί ϑέλω τι ἐρέσϑαι Ζὰ [658 π 
(5. Ἰεάοοῦ Ζὰ ΗΙΚ. 748). υπὰ ὕἅδεγ Θἔνγαϑ Αδῃμλοῖιο5 
σὰ Αρ. 1006. καὸ ἄομῃ ϑδΐππθ πδοῖ ἐγ ἢ. δὲ χα Ψ.. 
409. ὕσοθοι ἀϊς Ἐπιροδοπβθίζυμρ γὸπ δράτω τι καὶ 
μὴ δράτω 5. πὰ ΗΙΚ. 866. 

Υ. Ἰ0δᾷ τοὺς κλαίοντας ΕΠσοπιοῖπ.. 8. 4ἀΔ5 δ'δοῖ» 
ΤΟΊ βίου πηΐου : ΔΙαβουπυπ, Πολυνείκην, Νῖοᾷ, ΟΥ̓ εἰἷ- 
861} Πολυνείκη, ννὰβ8 ἰτούξ ἀ6θ5. ἀδάυχτοῦ οπίϑιθθηάοπ 
Ἡϊαΐα5. ἀοϊνξ δογῃ κϑηῃ, 
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᾿- - Ἁ 

105 ἡμεῖς μὲν ἴμεν καὶ συνϑάψομεν 
δ κ -» αἵδε προπομποί᾽ καὶ γὰρ γενεᾷ . 

7 ᾿ ΩΣ "᾿Ψ Ὁ» , ᾿» 
κοινὸν τοῦ ἄχος, καὶ πόλις ἄλλως 
»ἤ 5». »“» ᾿ ᾿ 5 
ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια. 

γ. 1065 ἡμεῖς μὲν (ἀπᾶᾷ. γὰρ νυῖγ υυθηϊ σβέθπα, 
τΥΌ πη ΔΈΟΝ ἀπάθτο ηϊοξέ, 5. Ζὰ Ῥύομ. 795. Νῖδα. θεὶ ὟΥ εἱ-- 
β61 γορ. θεὶ Βυίογ μέν γ΄. ἔμεν πήξ ἄογ Βεάουξυῃν 
ἄε5 Ἑυίΐαϊ!. 5. ζὰ Υ. 1069. ὕὍεθεν ἀϊα ψεογθιπαύηρ΄ 

νου ἔμεν καὶ συνϑάψομεν νευρὶ]. Ὗ. 6δ4, Ῥγοπι. 52. 
Ῥεῖβ. 8856, Οδἤοθρῃ, 173 αἃ. ἃ. δυγϑάψομεν πιῖξ ἀον 
Ἀπᾶροπρ. 

Υ. 1056 αἵδε προπομποὶ 815 βοῖομε Βϑο]θὶ ουϊππθη, 
50 ἴῃπ Ὀεροϊίεπά, πᾶ οῃ ννοϊποπᾷ ἀπά Κίασεπά, ἴῃ, 
Βοζὰρ δυῇ τοὺς κλαίοντας Ὗ. 1064 ρεξασέ. ἴὕσεθες 
προπομπὸς τπὰξ ἄοπι Ἀοοθηέα δὰ ἀρ ἰεἰχζίθη 5 ρα 8.. 
Ζὰ Εππ.. 991. γενεᾷ ἄσθπι ΟΙΚε., νεγρὶ. Ρεγβ. 876. 
50 δ0ςἢ γέγος, 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 496. ὲ5 νοἱκ ἅἃθὲσ ρεδέ 
ἄδ5 1,οἰά ἀδγυμπι 8ἃπ.᾽ ννϑῖ]}] 65 αἷθ Ἠθυυβοπουἕατη θα Ὀ6-- 
ἰγτοϊεπ μαΐ, οὉ 65 β᾽ϑῖοῃῃ πῖσῃξ σὸπ ἄθιη σϑηζθη ΟἾΚΘ 
δοίη! νυῖγά, ἘΙΊΒΟΗΙ βομβά. οὐἶξί, Ρ. 158. νν1}}, τπὶ οἷπθ 
δεπαο Επίβργεοπησ ἀ6Υ δπδρἄβ βοῆθη αὐ γβίθιηθ ἤθγυοτ- 
Ζυργίησεπ; πδοὴ γενεᾷ 815 εἴρεπεη ειβ, τῇ Καδμογενεῖ 
οἰπϑοδαϊίέοη. Νοοῦ τυδἢγβομ ΠΟ ΟΠ Γ ἰθάοοῖἢ ννᾶτα 65. ἴῃ 
Θεροησυβέοπιο μη νατραπῆναι 15. ΘΙο55ε Ζὰ μηδ᾽ -- 
πατακλυσδῆναι πὰ 5ίγοθιϊοῃθη., 850 ἀδΙβ. ἄθσ ὅϑ'πη νυᾶγέ: 
οὐ Βίπάογίθ, ἀδίβ ἀἰθ δίδάξ πἰομέ δἴμπιδὶ ἀστοὶ ἀϊ6 ΕἸ ἢ 
δ ἔγοπιάθη Νίππου. ἀθθυβομνγθπιπηέ νυυσάθ, μηδὲ νυγαθ 
ἄδππ Βοβομάουβ πὶ κύματε δὰ γϑυθίπάθπ βγη. ΒοοΣ 
85. Ζι Υ. 104], 

Ὗ. 1057 ἢ ἀπὰ εἶπε 5ίδαξ (εἶπα Βαγρεγβομαξ) 
ὉΠ σοὶ υουβομίθάθη χὰ ψογβοιβίθαθποπ Ζαεϊΐεη (θά 
πθ ἢν, Ῥα]ά νγεπῖσου) ἀὰ5 Βϑοδίβ, ὑπᾶ 65. ἰδέ “ἀδ Ποῦ 
Ἰεϊοθέ ππδρ!οῃ., ἀδίβ βἷὶθ ἴηὴ Κυγζοπιὶ σϑὴζ ἃπάδγβ ἀ8- 
ΤΟΙ ἀεπκί. ῖοβα οί βοϊθίπθη στο Αἰϑοθν]οβ. 
πῖομδέ οὔπ Βαεζίθῃυμσ δυξ ἀϊθ Δἰμοηδῖο ρεβασέ ζὰ 
δα γη, 
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ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β΄. 
ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδ᾽, ὥσπερ τε πόλις 

ἀντισύστ. β΄. 1080 
1060 καὶ τὸ δίκαιον ξυνεπαινεῖ" 

μετιὰὶ γὰρ μάκαρας καὶ Διὸς ἰσχὺν, 
ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν 
μῇ ᾿᾽νατραπῆναι, 

Υ. 1069 ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδε, πιεῖ ἔμεν δ8 
Ὗ. 1066. οάδν ἐόμὲν (5. χὰ ἔπη. 581}: νῖσς Βαϊέθπ 
65 τὶ ἀΐοβοπι, ἄθηι Εἰθοκίθθ. ὥσπερ τε πόλις δπέννθ- 

ον [ὃν ὥσπερ πόλιδ τε, 5. Ζὰ Ῥύοηι. 42, οὐογ τὲ ἰδέ 
ΕΣ ἀἢ ἃ Ζυνδὺ Ζὰ πϑιιηθη. 8. Ζὰ Ῥτοιῃ. 9208, 

Ψ, 1060 υἱκνᾷ ἀυγοῖ σὺν ἴῃ ξυνεπαινεῖ ἄϊο 5οῆοπ 
ἄυτοι τὲ --- καὺ αὐβροάν κί {6 ογο πε πιπιαη ποοὶὰ 
16 ἢν ΠουνοΥροοῦΘη, 85. Ζὰ βόρῃ. ῬΒ1. 920, Αηΐ, 29, 
δυοῖν ΤΎδοι. 6018 ἔ, 

Ὑ. 1061 μετὰ πδοῖ, πϑοϊιδέ. νυῖθ ὕες θεῖ Ἠοπιο- 
χοβ. αὶ υὑπᾶά ᾿Ῥοβοπάουβ. ἀπά παηιθηί! ἢ, 5. Ζὶ ῬΕΙ͂, 
7306. “τὸς ἰόχὺν ρευῖργαβύβον,, υυνῖθ Ἀράτος, μένος, 
βία υ. ἃ. 

γ. 1069 ὅδε ΕέοοκΙ65. Καδμείων νυἱνὰ Ῥοββον σαϊξ 
πόλιν αἷ5 τοῦ ὅδε γουθυπάρῃ, 

Υ. 1068 ἰού μη ᾽νατραπῆναι ὅοΓ Ἀπαϊορὶθ ΠΔΟΝ 
σὰ δομγοῖθοπ., οοίοϊου Νίοα, ἃ. ἃ. μη΄ ἀνατραπῆγαε 
Βαῦδη, 5. ἀ6 αἰδϊθοίο Θορθοο 15 Ρ. 98 ἢ, Μίαίίῃ. Οὐδιηη, 
8. 46. Οἰιπθο γαιϊαπίθ ἢπάθς β᾽οἢ ἂὶς ΕΠβίοη Ῥύομπι. 
θὅ4 μὴ ᾿πολαπκτίσῃς, ἴζυμι. 8ὅ μη ᾿διριεῖν (ποῖ γὰ- 

᾿χϊαπία Υ. 691], 749), ἀΔ5. 86 μη) ᾿μελεῖν (υἱέ νανϊαπίθ 
ἯΙΪΚ. 697. 745), ΗΙκ. 901 μη ᾿πολωλότας υπᾷ μὴ) 
ἀπολωλότας. Αὐοὰ ἴῃ ἀπάογῃ Κα θη Βα Ρρ6ῃ ἀἷθ ὕι-ς 
Κυπάοῃ [κοῖπο ἘΠ βίο, σ. Β. ἱπ μὴ ἀλλὰ, 5ιαιύ μὴ 
“χλὰ, 5. χὰ ΟΠοθρη. 9921, οὔοη Υ. 956 ἴῃ ἀδελφαὶ 
ἀδελφεῶν, νγὰβ πιδῃ νἱϑ οἱ ονῦ ὈΘβδου {παῦ Ὁ οἰΖα 6 }}81- 

ἴεπη. ἴϊοῦοῦ ἀστιβῆ ἀπόλλωνε Ὗ. 839 5. ἀδδβε! 8ύ. 
Το θαυ μὴ} υἱέ ἀθὰ πῆηϊνυβ παοὶὶ ἤρυξε ἃ. ἃ. 8, χὰ 
Ῥιομ. 709. 
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εἰηδ᾽ ἀλλοδαπῶν κύματι φωτῶν. οὐ 85 
1065 χατακλυσϑῆναι τὰ μάλιστα. 

Υ. 1064 ἐλλοδαπῶν., εἰπῖσρε ὑπᾷ ἀδτιπίεν Νίοα, 
(Υεἶσεθ]) ἀλλοδαπῷ. Ὅεθες πκπύματε φωτῶν 8. τὰ 
ῬΈΕΙ. 97. 

Υ. 1065 τὰ μάλιστα Αἰᾷ., Βο)}». πιϊέ εἰπῖρεπ {Π1- 
Κυπάεη, ταμάλιστα ἀϊς ἀθτίραπ, υγείομθβ ἰθἐζέογα πϑῦθγο 
δ μγοϊθαγέ βομεὶπ, Ἐπ ἰδὲ τοἣἰς δὲ ἤρυξδ σὰ νεῖ- 
ὈΙηάθη. 



ΠΡΟΣ ϑ 1 0 8} 

ἄογ Ψ 

δυΐβοτἀϊ δ] ορ βοὴ ΥΟΥ8Ππ|ἃ [8 6, 

ι 

Ἐνϑίοῦ ΟἋΟ68Δδη Ρδ, 
1. Εγβίς ϑίγορῃβ. υπᾶὰ ΘΟ ροηβίορῃθ σὸπ Ὗ. 78 δῃ: 

συ. , νὺ νυυ.- 6. δηδρᾶβ 50} -- ἀοο 5 ΟΠ Υ,, 

τῆέφο ὑπ . ϑυύτου.-: 

] ἀοοδηηΐ 5 ἢθ. [4 

λα δ σσυυ 
2 

ἀτύσως ὠνυς-δυῦ 

ννεϊίε βίγορθῃθ ὑπὰ Οἰρθιβίγορηῃθ νὸη Ὗ, 88 δη: 
ων ξ.- 

υυῦυῦσυ.., υ-2.«υ.- 

υδιυνυ.--- ἀοοππιΐϑοῖιο, 
“ 

δύυξέὺ, υσύναν... 

υνῦ τυ... 

Ῥυ6 Βίγορβο ἀπά σα ροπβίσορια νοη Υ, 98 δη: 

ΠῈΣ ογυῖν οὐΩδ ου.2υ-- 6. Ἰδι ίβομοῦ ΤΥϊπηθίου, 

υν.2.20--. Ὁ ς, Βυρογκαία!οκΚαβομοσ ἀοομι δοθοῦν, 

«2.2. υὐ,. -“.-- ς, ἀοοβηιΐβοι - ἰἸιπ ὈΙΒΟ ΟΓ. ἰς 

᾿οδικθκάῖμα νοη Υ, [04 δὴ: 

---υ-,-- -Ζυυυ,υυυυυ ς, ἰδιηθῖβοθοῦ ΤΥ ποίοῦ, 
; 
-ν.- υξιίδυ.. ς͵ Κιορίδος -- ἀοο μη Ξο το Γ, 



ΦΊΟ ὕεθογβιομε ἀδν δα βου Ἰα]ορίβομθη Ὑ ἐγβιπαίδβο. 

ΠΤ, Υἱογίθ Θίγορηθ ὑπᾷ Οεροηβίγορηθ σοη Ὗ. 106 8π: 
ῇ 

ἤ » --ἡ 
υϑϑωυ.- «ὐυὐσυυ τυ 

ΩΝ 

τε υὶς ἵ τὰν 

ἃς 
τ ἀοοβηηΐβοῃρ, 

ς 

ἘΣ δι ἃς ἃ 

Ι 

1Ι.- 1ς Ἴς ς 

Ι 
.ῳ» 

Ι 

ς-.- 

[- 
ὡἰπ 

Ὡ 

Ις ες}! 

ἀπ 

ΘΙ [ Ὶν 

 ο ] Ὁ 6, ἰδ Ἴ βου, 

ΙΝ Ις υ 
“ υ«2υ--, το 6. δηςἰβραβέϊβοι- ἰδ ΙΒ ομθτ, 

.«2υ--- 4. ἀοομιηίβοιοσ, 

4“. 6, Δη ἰβραβίβοι- ἀοομπηϊβο οι, 

«2--,υ«υ--, 6. Δ 5 ΡΒ Ε150}}- ἸΔιλ 1 ΒΟ ΒΘ , 

Ι ς Φδ 

1-- 1: ΕΟ Ε 

Ι 
Ψ 

ς 

Ἂν 1: Ἃ 1 

ς 

1Π, Εὐπηίία ϑίγσορμθ υπᾶὰ Οορθηβίσορηθ συοῃ Ὗ. 1356 δη: 
᾿Α Ω 

(υυυυ)--ὐῦ.Ζυ.-- --οὐ.Ζυ.- 6. ἀοοξπ:βο θυ, 

«νυ, -2--ὀ 6. ἀδοίν ΞΟΠ Υ οὔ, 6. Δπ 5ρ δ 150} 6 Γ᾽, 

υυυ-«υ--, --Αὐ.2υ.-- ς, ἀοοβιηίβομου, 

.«Ζυυ -- 6. ΤΠοΥΪΔΙΠΙΒΟΠΘΓ, 
Ἔ ᾿ 

} ἀοοἰτηἶβοἢ}6, 
ἤ 

νυ δος «-ὐὐὐ ες 
ἃ ,’ 

υυυν.υ.., ἐσσι. ως, 

“ὐὐυνυ, υ«Ζυῦ 4. ἰδ ΞΟ ΒΟΥ, 

ΤΥ. ϑεοϊβία ϑίσοριβ ὑπ Οεροπβίοριθ νοη Υ. 150 δῃ: 

ω.2,υ.2.Ζυ.- 6, ἴδῃ Ὀίδοι -- ἀο ΒΒ ΟΠΘΥ, 

υιδυυ. υ.4.δυ.- 6. δηξ5ρϑϑοβοι- ἀο μι! βοιοΥ» 

.«Ζυ-- υὐυ.-- 6. ΚιρΘί ΟΠ οΓ, 
υ.ζυυυ, --.2υ.-- 6. 1Δηιθ1Θ ΠΕ Γ, 

υυυ.-ῆῦοὐἁἡ, «Ζυ δ᾽ 4. ἐτοομᾶϊβομογ; 
Ψ' ῇ Σ᾽ ς 

υωυυν-ὺὺ--ς ωυυωυυνυ..ν.-. 

Ἀ 
) ᾿ 

᾿ Σ ἀοοϊηΐβοιο, 
δύσι“ 0 ὁ τ δὲ ) 
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νοιίον (685 Δδῃ δ. 

Ἐρρέο Ξίγορῆθ ππὰ Οερθηβίσοριθ γὸπ Υ, 185 δῃ: 
4 ἂ ᾿ 

αἰυνύμε ὃ πττς υ.-- 6. ἀοοβιηι βοῇ οΥ, 
“ .«- . . ᾿ τ 

ὕυψυυ Ὁ 6, ΔΗ ΒΡΑΒΟΒΟΠΟΥ͂, 8. Ζα Ὗ, 194, 
Σ ἔ ν 

υυύυνῦν .-- --ὐὖ 2, ὦ.20.-- 6. ἀοοβπιῖβοι -- ἀπέϊθρα- 
ΒΌΘΟ - ἰΔτ ΙΒ ΟΠ Υ, 

.«2υ-., .«Ζυ.--, ««-υὕὐὐδυ-.- 6. Κυρίϊβοι - ἀπ ΟΠΕΓ, 
υυυυυυ, «-2υ--.- 6. (το ἢ δ σομοῦ, 

᾿ -τυθεεὺς 

ἄτοι ἴα βοῦθ ΤΥπηθίου, 

Ζντοϊία Βίγορῆθ ἀπά Οδραπδίσορηθ σοπ Ὗ, 901] δῃ: 

Σνρ ει ἃ υ 

ἐπ Ξυύξξυ:: Σ ἀοΟμηβ ἢ 6, 

υ 
. 

-- ω κμ...υ.. 

«--οὐ .Ζυ, υ«4Ὁ-- 6. δη 5 ρδβίβομοΥ (5. σὰ Υ“΄. 903) 
οἄ, ἀδούγ βοῇ -- ἀΟΟΠ ΠΟΙΟΥ͂, 

αΥ6Ὶ 1ϑῃ 1βοῆθ ΤΠ ΥἸΠΘὕου. 

θυϊιίς ϑίτορμο ὑπὰ Οερδπβίγορθ νοπ Ὗ. 91 δὴ: 
’ 

ΝΣ ’ Υ͂ 
κω. ὕὐὐὺ υυϑ ) 

Ν ͵ ἀοομπΐβοιθ, 
Ἐπ. ἐς Ξυνες 

’ 

συυνυ,.2υ.-- 4. Κυρίβομοι, 

ΟΥΟῚ ἰδ θἰδοῖθ ΠΕ Ὑϊππδίου. 

8 Ὁ-:-ο«5 ἃ ἡ ν᾽: 

᾿νρίθ ΒΟ ΌΡΙ8 ἀπά Οοροπβίγοριθ νοῃ Ὗ. 269 δῃ: 
’ . . . 

υτξυ-- --,υκδ.υ.-- 6. Δ ΙΒ οἢ - ἀΟ οἰ Ι5ΟΠΟΥ, 
΄ 4 Η ῃ υ-- υ-4.2ὺυ--, -- 6. Κτιοίίβοι - ἀοομμ βομοῦ,, 

«2 υ.-ὀυ, -2 5 6, ἐχοοσμὰϊβοθοῦ, 
ΞΟ Δ ΣΡ. 

Ὁ Ὁ ΤΆ Ὁ ἀοομιηῖ ἢ ον ρονω νυ τ, ΔΙ Ὀ1ΒῸἢ -- ἀοοΒι 5 οἢΠ 6, 
ἀμ δξυν, κπ,:.: 

υ-- κυ, Δ ὡς } 

ΘΕΟΣ 



» 
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υ-.-ὐὐ, “-. 6. ἀδοδιηίδε, 

Ψ 
τ ονς-- ὧἷὖὐ Οὐουί πιο, 

ω ΕἸ 1 ! ς ς ὶ 

“τ δ. 

τ ξ .κ} 6.61} 

πὶ 

1. ςυ υ Ὁ 6. ἀοοβπΐβομο τ, 

υυ-- Σὺ 6. Τμουϊαπι 150 - ΔΓ ΒΟ ΘΓ, Ι. 5 [᾿! 

Ζνπεῖϊίε ϑέσοριθ ὑπ Οἰδρεπβίγορμβ σοπ Ὗ. 803 δη: 

.--- «υυ--, «ΞΖ υυ.-- 46. οδοΥϊδι 56 Γ, 

υυ.Ζ, υυ.2, « υυ-.-ς τ 6. δπαρᾷβεβοῃ - ομουΐαπιθῖς 
ΒΟΠΘΥ, 

.-Ξ. -υυ.-- οὖ ς. εἰ Κοπίβομοτ, 

ων «νυ .--,-«Ζυὺυ .-- 4. Ομουϊδι Ὀ:5ΟΒΟΥν 

.«Ζυυ.--.. υ.«2-- 6. ομουϊδιη 1560} -- ἰΔΙ Ὀ15ΟΠΘΥν 

“-υν.2. υ«2ν--. -- ( Ὁ) 6. δπεϊβραβξεέϊβο- ἰιη ὈἸβ πο Γ, 
οὔ, μου ϑι 15 οἢ--ἰτοο ΒΟ Υ. 

. «2-- 6. ἰτοο 5 ΠΥ, 

υυ-- 6, οδοΥΪϊΔΙ ΊΞΟΠΟΥ, 

«υ-.- 48. δη 5 Ρ85Ε50Ὰ -- ἸΔτη ΒΊ ΞΟΠ 6, 
-τ- ιυ-- ας. ἀοοβπβοῇ -- Δ] ὈΙΞΟ ΘΓ. 

»-Ζυυ-, -υυ-- ς, ἀδοίΣ Π56Ὰ -- σπου ίαπι 5 μοῦ, 

ΕΝ Ι- } ᾽. [ν ἡ δὺς 

ΕΥῚ 
ε 

-ου.2υ.... -- 6. διηιβρδβεβοΣ - ἰδ πη ΡΊ5ΌΠ ΘΓ. 

Ὁυϊξία ϑέγορμε ὑπᾷ Οερεπβίσορῃβ σοη Ὗ. 3527 ὃἃπ: 

“Ὥυυ- «2 Ὁ ς, οἩδουϊαιη Ἶ50ἢ -- Ἰϑτη ὈΪΒΟΒ ΘΓ, 

υυ-«-2,υ.2.2. .- ς, δπαρᾶπεποι - ἀοομτ βου, 

“τῷ ξυυυ, .2υ.-. 6. ἀοοβιηῖβοι -- ΚΥυθ 506 7, 

--,2υυ., -- «. ἐδονίαμιδίβομον οἂ, ἀδοίν!βοῖοῖ,. 

“Ζυυ, «ΖΣυυ-- ς. δοῦν. -- ΘΒου τη ΙβοθεΓ. οά. 
ἀδοῦ  γβοθμουῦ, ᾿ 

Ξἔυυ.- υ.2-- ς. ἌΘδου αι βοῖ - ΙΔ πη ὈΙΒΟΠΘΓ, 
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ἔντυς τῆνος ἘΦ λ2» 

Ξω συν 

ὄξω ὦ, οὔ. (τοοϊιϑ βοΐ, 
πὰ ὐτὺύ.. 

«ν.-«ὦ, - ῳ ΞΟ ἐυ.. 
γῇ [4 υ.2..- υδυ-- υψ 6, δη βραβεϊβος - ἰδιι Βο δου, 

γιογίοσ αοβδηρ. 
Ἐτρίθ ϑίσορηβ ὑπὰ ΟἰΘρσεπβίγορηθ νοι Ὗ, 399 δῃ: 
πε νυ 

υ.4.4υ.- υὐῦ ευ. ΟΣ ἀοομπιίδοιο, 
υωυυξυ. οὐἱδίυ.. 

υ«υ.-, υ«2υ.- ς. ἰδ Ιβομου, 
υυυκέυ.-, -α 6. ΒΥρουκα δ! κυ ϊβοῆοσ ἀοο πιΐβοῖο, οἃ, 

6. ΤΟ Ο ἃ ΒΟΠοΓ. 
Ζντεϊία ϑίγοριθ ἀπά ΘΟ ρθηβίχσορηθ γοη Ὗ, 468 δβῃ: 
ως ὐρουνυ μϑν 8, Ἰδιη Ὁ; ΒΟΙΘΥ, 
ας υννυ.. Ἴ 
εὐ ον } ἀοοβμϊβοῖιο, 

“ξυυ, «“υυ,.2.- ς, ἀδούν βοθου, 
Ξξυυ͵, υυ, «υ.-.--- 6, ἀδοίν βοὴ - ἱπη ἴβοαυ, 

Ὀμίίο βέτορηβ ὑπὰ Οδρεπβίχζορηβ γοὸπ Ὗ, 54 δη; 
ιν ΨΌΨ 

δε νον τι ύλως, ἢ Δοοαίεοιο, 
υυυνυ, «2 υ.-. 6, Κτιοίΐβομου, 
ϑξυυυ-, -α 2.2 ὺ.- 6, ἀοομπιϊβονοῦ, 
υξέυ, υξϑδυ.., «τ 6. ἀπεθραβίϊβος - ἰδ ἰσοῆοῦ, 

ΟΣ Οα6 88} δ. 
Ἐτρίς ϑίσορῃβ υὑπᾶ Οδορομβίορηθ νοη Ὗ, 668 δη: 
“γ΄ χζυὼ ωνν«....-  -υυςυ... ὃ ΣΉ Δ ᾿ ἀοΟ πιΐ5ο 116, 

-υὐ.υ.-,.-- 6. Βυρουκαία!ο κε βομον ἀοο 5 ΠΟΥ, 
ἀγοὶ ἰδ ἱβοια Τ υϊπηθίοσ, 

" 18 



274 ᾿εϑειοιοιὶ ἀοῦ δυο !αορίβομοη Ὑογβιηαίβο, 

“ινεϊία ϑέγορθ ὑπ Ὁ δροπβίγοριιθ νοὸπ Υ. 680 8: 
«οὔκων; ἘΞ το, 

τὐὐνσυ. τὠνδοξίδενο Ι ἀοο τη 56 }16, 
[4 

τεσ εξ οξὸ μετ, σαν ἢ ] 

τον - ν: ΞῚ δῶν Ῥου καί] οἰκεϊβομου ἀοομμιίκολοτ. 

ΟΟΒ5ίΟΥ 6658} νυ. 
Ἐτρίθ ϑσορηθ ὑπ Οερεπβίγορηθ σνὸπ Ὗ. 702 δῃ: 

υτΖυ.--., --οὑ.2.- 4. ἰδ ῖβοἢ -- ἀπ Εἰ ρα β οι ν, 
υυξυ.:, ὑ.-5-- Ὁ ἐποίει. 

υυ.2.2,. υυ.2.2 ς. Ἰοπΐδομοι, 

υυ.2.2͵..υ.--.- 6. 1οηΐδοι - ἐγοο δ βοίιου, 

υυ.".2, υυ.2.2 «, ᾿οπίδοβοτ, 

υὐυϊδ. ιωυυ, -Ζυυν... 16. Ἰοπίβον- ΕΞ ΖΊΕΣ Ἐς 

“Ζυυ͵ -υυ, .2υ.-.--.- ε, ἀδοίν 50} -- ἰδ ὈΙΒΟΠΘΓ. 

Ζνεῖϊίε ϑίσορῃβ ὑπὰ δσθηβίσορμθ ὐὸπ Ὗ. 716 δὲ: 
υζδυ.-., -Ζ2 υ-- 6. ἰδ βοῦς - ἐγοομᾶ ἰβ ΠΥ, 

υυ-., -2ὺ.-ἰοὐὐ 6, οδονϊαπι 5 ἢ -- ἐΓο ἢ 8 ἸΞοΠοΥ, 

Ἔσυ.-- υ«--υ-- 6. ὁδουϊαηθῖβοῖ -- ἰδ ὈΙΒΟΠΟΥ. 5. Ζὰ 
' Υ. 724. 

υ.2.υ.-  υ«2υ.-. «, ἀοοβμπΐίβοιι -- ᾿ἀπ Ιβοίου, 

δι δυρε, 
4 1Δηη ὈΊ50ἢ - ἀοο οἰ] 5 οἢ.6, 

ΒΑ ΤῊΣ ΔῈ ὁ 
9 

. -2υ.--. 6. ἰδ ΊΞοΠοΓ, 

““υ-.-Ὁ,..2υ.- «6. “ον μα ϊἸδοιίδι, ᾿ 

Ὀυϊίς 5έσοριθ ὑπ Ο(ἰδρδπβίσορμθ νὸῃ Ὗ. 799 δη: 
υ.2.2Φ- κυ. υ-2 ς, ΔηΕ15ρΑ5 0150} - Δ ΙΒ ΕΥ, 

΄ [ αἱ 
.υι «.ὖῦύοοὐὔὖΣ «αΟὑσ υ, .-- «ὦ 

κλρενν Ἐρλ3 ᾿ ἀλοίγ!δοιιο ταϊύ 6. Ἀπακγιβῖς, 
νυν, - υυ .“.--ν υς [1 

“2υ.-υ,.2.-. «6. ἐτοομιβίβομο, 
“Τυ- συῦυ.- ς, ἰαπιθίβομου, 

“- «υυ, -ὺ ς, ἀδοίν β θεν, οα, 6. ΟἹ ΥΚοπίβοιοΥ.. 

υφεΖυν͵, «Ζυυ,.2ὺ 6. ἀδοίν βοποῖ τύ 6. Απακυυβῖβ, 

ἔξω. -ὀυὑ,..2- ἘΣ δυπαῖθομον. 
" 



{0ςθογβιοῖνξ ἄοὺ δυβογ Ἰ]0 οἸβοιθη Ὑ οὐβιμαίβο, 270 

γἱογίς Θίγορο ὑἀπᾶ (ἀθβοπβέγορ γοη Υ. 748 απ: 

υ-. ,ου«υ.-, «2 ς, δηβραβίϊβοι -- ἰδ ΒΟΠΘΓΥ, 

υ.4.“υ.., υ-«Συνυ ο, Δοοίμμβομου, 

Συὺυ.“Ὁ--., υ-Ζ2 ς, ἀοοβηῖβοιι -- Ἰαπι ΙΒ ο 6 Γ; 

υ-«2υ.- «ΖΞ 6. 1διηθ βολοι; 

Ξ--.-.--ς-. 6. ἀοοβηηϊβοιου, 

--οὺὐ.Ζυ.., -- 6. πυροικαία!οκύίβοιον. ἀοομπιίβοον. 

Εἰπέ ϑίσοριθ ἀπά σορθηβίσορμθ νοι Ὗ. 760 δη: 
[4 . 

υ «2 Ὁ. 6, ἀοοβιΐβοθοῖ, 

ὡσνυυσυ, ὑττυ..-. 

τὸ πὴ τ δύσι 

’ ᾿ς Ζυυ, ξυν, -- 6. ἀδούν 5 ἢ 61, 
----- [4 “. . . 

υυ.Σ, υνυυ -- 6. δπαρᾶβίβοῦς - ἀοο ἢ βο οΥ, 

“κυ κυῦυ;ς -- -ἃ. ΘΔΟΙΥΠΒΟΠΟΥ, 

Ἰ 
Ϊ ἸΔῈ Ὀ150}16, 

--ὐὙἀὐ«.ς. .υ«2υ.-, -- 6. Δη 5ρδ 5150} - ἰδ  ὈἸ ΒΟ ΠΟΥ, 

 ΊΙΘΡΟΗΙ ΘΙ Ἕ6ἋΟ' 685 Δ ΥΚ-. 

ΜΟΥρΡοβαπρ γὸπ Ὗ. 808 8ῃ: 

Ζθη ἃπδρ 5 ἴβοῃθ Ὑ 6Υ56. 

Ἐτρίς ΘορηΘ ἀπά ΘΘροπβίγορ μα σοὸμ Ὗ. 8135 δῃ: 
ἐπ πεκν» οὐδιρτι τ νὴ 

Σ {οομδίβοῃθ. 
) 

υ«.υ. ὉὉ«-υσῦ, υ- Ὁ 6. ᾿ἸΔαΊΒ μοῦ Τ αΪπιθίου., 

υ.2, υ-2.2υ-- ς. ἰδ 150} - ἀοο 5 ΟΠ 6 Γ, 

.“2υ.--υ, .2υ.-- 6. ἰγοοϊᾶιβομου, 

πος ὐἸ ΟΥἿΣ 1) θαι. 
ΠΣ 3 

----ο͵ὁὐ.-Ἠἁ ὐπὺὺ ) 
Ἃ 

Φνγοϊίς ίσοριθ ὑπ Οδροπβίσορα νοι Υ. δ29 δι: 
ει πα νων Φυ., 

υὐῦυ.. --ουὐυ.-, υσῦυ .-- Σ Ἰαιιθίβοιο, 
πὴ ἥττο. ΧΙ ΞΩ ω.-αυυύ,νυ } 

ξυύθυ, Ζυξ ς, ἐχοομδίβοιιογ, 
18 Ὁ 



9760 ὕ0εθογβιοενε ἀν δυϊπογἀϊαϊορ βοιθη Ὗεγβιιδίβο, 

Ὁυϑυ τ.ἐυ.-- υνὺ-- ες, ἰαπιθίβοθος Τυϊπιθέου, 

-πυὺ.Ζ Σ, υ«2υ-.-ς ὦ 6, δηιβραβίϊβος -- Ἰαπι ἴβομοῦ, 
Νδοῦρσοβαπσ νοπ Ὗ. 84] 8η: 

ξαπέζθηη ἃπαρββίϊξοῃβ Ὕ ββθ. 

1ΠΠ|. Ετξίβ ϑίσορῃβ υὑπὰ Οδρεπβέγορῃβ θη Ὗ, 8566 δῃ: 
Υ͂ . 

νυυ «αἰ «2υ.- 6. ΚυρΕΟΠΟΥ, 

ΞΕ ΕΞ 

υ«-2υ-.-- νυ ΤῸ Σ απδίβοδο, 

σουν. ουν.υν.. 
ἜΜΣΣ ὑξᾳ ἀρίβξες } δηδρᾶϑεβοιο, 

Ζνεϊία Βίσορῃβθ υπᾶὰ Οορεπβεσορθ σοὸπ Ὗ. 868 δὴ: 
υ-.2.2υ-- νυ -- 6. ἀοοβι βοὴ - ΔΙ ΙΒΟΊΘΥ, 

βάν στ } Ἰδιηἰ5ο 16, 
συ. ὐὧὖὧὔςνϊξοΡ 

“2, υυυυῦυ.. ς, ἰαπιδίβος - ἀο μι πιο μου, 

ὙΦ. Φυν- ἃ ον απιδίσοι - ὁμουϊαπυδίβονιο, 
δ πς ρ ἢ 

υυκδυϑ 6. ᾿ἰδπιἼβοιθτ, ͵ 

υ2.--, υ- 2. ς, δηξἰβραβεϊβοθθυ, 5. σὰ Ὗ. 876, 

υ-ου δ .Ὁ.2.20.- 6. δΔηξ5ρδϑ( 50} -- ἀΟ ΟΠ ΒΟ ΠΟΥ, 

ως ΟὟ ; ον ἃ ἀφ 
αγς. Δη 15 850 150}- ἰδ ὈΙ50Π6, 8. Ζὰ Ὗ, 877. 

ΠΣ ΟΣ ΕΣ τς ' 

υϑύυυνυ.-. ς, ἀοομηηιίβομογ. 

Ῥγϊίς Βίγορμθ ἀπᾶ Οορεπβέγορηθ νοη Ὗ. 892. δῃ: 
’ ͵ 

υ..-.»ν»ν.»- .υ«ϑιι6υ ὸ Α 

ὥ: ἢ γε ἢ ἰμιυυίοιιο, 
ῳω 

ΤΎ- 4ἰ- αΤΥΒΝΣ 
᾿ λα, } Ἰδιῃ 150} -- ἀοο ποθ, 
9 προ δο καὶ ἘΝ .0 

[4 

Ὁ, .2ν.--- 6. ὔδπδεραβίϊδοι - (τοο δ 6, 
5. ζὰ ΥὟ. 896, 

.Ὁ.2.2 κᾳ, ῬΔΚΟΙΒΟΠΟΥ, 

“Σ νυ τυ τες 98 Ἰοπὶβοὶι - ἰδ) βοιιοῖ, 



υὐεδοτοίοινξ ἀον δυίβογϊαϊορ δοίη ν᾽ εγβπιαίβο, 977 

“Ζυυν.., .Ζυυ.-ὦ, .-ξυυ.- 

μευ συ. ΘΠοΥ ΔΙ Ὁ 50}6, 
Θϑυὺυς  ύυ-.Ἅ 

«υυ--, υ-.2 5 4. οδουϊαπι 150} -- ἰἸα 5ΟΠ ΘΓ, 

Ὑἱογί ϑίσοριβ ὑπὰ Οερεπβίγσορηθ νοη ΥὟ, 914 δῃ: 
τς ὐξὺ πους Ὁ, ἸΔΡ ΙΒ όμοΓ; 

ὑῶν. ᾿ς ΩΣ" } ΔΠ ΒΡ βΕ15 0} - ἸΔ ΙΒ 6 ἢ 6, 85, Ζὰ 

ϑυσίξυ, υἱεῖ Ν. 877, 

«Ζυυ.-, υ-«-2-- 6. οδου απ 150 -- ἸΔΠΠ 15 Οἢ ΟΥ̓, 

υ.2.. υκυ--, -ἰ 6. Δη{15ρ8 50 150}}-1Δ} Ὁ] Ο ἢ 6, 
“ίδυυυ, .2υ.-.-- 6. Δη 5 ρ8 50 150} -- (ΓΟ ἢ ἃ ΙΒ Οἰ ΘΓ) 

ἘΠ ἐπ πὴ} Ὁ. ἘΓΟΟΒΒΙΒΌΠΟΣ, 

ν.2, υ-.20.- 6. ἰδιμθΊϑοἢ -- ἀο ἢ 5 ΟΠ 65 

} 1. ὈΊ50ἢ6. 
ΩΣ ὅν ΤΆΒ ΟΝ ΟΣ ὑλ-Ξ υ- 

4 ΄ τοῖοι. ὠοὺ..ΔΨ --- 

3 

υ.2, υ-2.Ζ2υ-- «6. ᾿δηιθίβοι - ἀο Πα 5 ομ ον 
ἁσς. -- πως ΘΟ, Ἰαχαῦιρομβοσ, 

111.1.) Εὐϑίθ Βίσορηῃβ ὑπᾷ δροπβίγσορῃο Υ, 938 ἢ: 
υνῦ.“, υὐῦ.Σ ς, ῬαΚομίβ μου, 

Ζνεϊίε ϑέγορῃθ ὑπὰ Οεροπβίσορμθ Ὗ, 940 ζἔ,: 
υνύυ .-- 6. ᾿διιἼβοθθ. 

Ὀυϊίίς Βίσορμθ υὑπὰ Θεροπβορῃο Ὗ, 942 ἢ.) 
υνῦσυ.- 6. ᾿ΔῃιΙΒΟΒ ΘΓ. 

Ὑἱογίθ ϑίσοριθ ὑπὰ Οερεοπβίγσορμο Ὗ. 944 ἢ: 

υ«δυῦ 4. ᾿ἰδιμθῖβομοτ. 5. σὰ Υ, 944. 

Ἐπδηί(6 Βίγορῃβ ὑπὰ Θεδρεπβίγορηθ Υ, 946: 

υ.2.2.,.ὑ6.2.5 ς, ῬΑΚΟΒΙΒΟΠΟΥ. 

.) ϑεομδίθ ϑίσορηβ ὑπὰ Θθροπβίσορῃθ σοη Υ. 947 δη : 

.2υ.--υἉἍ, .2υ--υα, .ΖΟΣ «, ἰποο δ βοο, 
ὅν --,υ ξυ.- 6. ἸΔΠΙΡΙΒΟΠΟΥ, 

συ. υἱδυυ 8. δηιϊπραββοι-ἰδπι ΙΒ ΠΟ, 8. 
πόνον 40. 

2υ.- υἱξυυ δ. ᾿ἰδιιθίβομον, 
υ 

Ὁ 

Ξ,ν.2.υὺυ 9, ἀοολμ βοιογ μι ἀρ ρα ἑο ΑπαΚυιβὶ8. 



278 1 εθογβιονε ἀοῦ δυίξογάϊαϊορ βοβθῖ ὙῪ ὀγβμμαίϑο, 

--οὐ.Συ.- 6. ἀοοϊπιβομοῦ, 
[4 

υ ---- υ - . . 

᾿ ; Ἰδιη 15 9Π6, 
ῳ..«Ο-.. 

[4 ᾿ . . Οὐ ἜΣ, υ.«ΖΟΣ «, δηϑραβεβοΝ - ἰατ ἐβοου, 

υ.2.2υ.-., --20ὺ-.--- 6. ἀοσμπηῖβοι - ἰαπν ἴβοιου . οἄ, 
ΔΗ 5ΡΔΒΕΙΞΟΝ - ἀο ΟΠ ΠΝ 5 ΟΠ ΘΥ, ᾿ 

υ-2-.Ζυιυυυ,υνυ-, ς, δηξβραβεϊξο- Ῥαϊοπϊβοιου, ὦ 

υνυ-«Σ, υ-«2υ-- 6. ῬΡδίοπίβοῃ -- ἰδ Ρ΄ο που, 

υτέυυ..,. -“υ.- υ«ξυ.- 6, ἀπεϊραβέϊξοι- πη ἰβοῖεν, 

59.) ΒΙεθεπίβ ϑβέγορμβ ὑπὰ ἀδβρεπβίσοριι Ὑ. 975. 1.: 

υκξυ.-- υὐου.-- 4. ἰδ Ίβομου, 

ἈΑομίθ ϑίχοριθ ὑπᾷ (δροπβίσορμθ Ὗ, 975 ἢ: 
υ.Ζυ.- ὕ.Ζυ.--. 6. 1Δι 0 5 ΠΟΥ. 

ΝΝευπίς ἸΡΟ ὑπὰ Οερεηβορηο Υ. 977 τι 

υνῦυ-- 6. δι βομοΓ, ᾿ 

Ζεμπίε βέγορῃβ ὑπᾶ Θορεπβέσορμθ Υ, 979 ἢ: 

υυυςΖυυ ς, ἀοομηβοογ. 

ΕΠ Ξίγορῃθ πᾶ (ἀερεπβίσορμα Υ. 981 ἔ.: 
“Ου. υὐ 6, ἀοοξι πο 6 7, 

Ζυν 6 5ίσορμθ ὑπὰ ΟΘερεπβίτοριθ Υ, 988 ῃ: 

υυὺ.Ζ- ὕὍ«2υ.--- 6, ΔηΓ5ραβίῖβοὶ -- ἰδ] ΙΒ Ιου, 

Ῥτοϊζεμηίθ ϑέσορμθ ὑπὰ (δρεπβίγορηβ Ὗ. 98 ζ.: 
Ὁ-υὺ 6, ᾿διῃθίβοθον. 

ΨΙσΖομηί ϑίσορθθ ὑπ ΘΟ ρσοηβ οι Υ. 987 ἢ: 

ς 

υ.2.5ὺσυῦ.ΖὉ.. 6, δηεϊπραβεϊβοι -- ἀσ Πα βομου. 

ἘΠπιηΐζονηίθ ϑέγορμβ ὑπ Οερεπβέσορμε Ὗ. 989 ἔ.: 

υυῦὺ.ΖΣ, «20. ὦ ᾧ 68. ἀπεϊβραβεϊβοι- ἰδ Ἴβοθο. 

ΒοΟΒΖο πίς ϑίγοριθ ὑπὰ Θεροηβέγορμα Ὗ, 991: 

υ«2.2υ,υυὖὺ .2.-- 6. δηιβραβιβομου, 

5οΟΒΙυΙ͂ 5 5 6 58 5. 
νοη Υ. 104] δῃ: 

Τη πὰ χυνδηχὶσ δηεραβιβοιθ ὙΟΥδ8. 



5, 
. ᾧ 7. 8 Ετεοκλῆς 5ι. ᾿Ετεοριλῆς. 
ἘΝ ἐπ ω “Ζιογενὲό β, “Πογενὲς, 
. 817 Υ. 3552 ὦ 8ι. ὦ. 
, 190. 526 ως 5ι, ὡς, 

το ς ἕως 

ζ5 5 ἴῃ ἴΩ ζῇ ζῶ ἴ τὸ Τῷ ἴῃ [2 ἴ τὴ 2 ζῶ τ ἴδ 2 ἴδ ἴα ἴῶ ἴὴ ἴῃ τὴ Ὁ; ζῶ ἴῃ 

Βοπιουκία Ὀτιοκίομϊου, 

πῆ Ἠ κα ἐ. 6: 

ΟΠ  Ἴ,ΚΗΡΙΩΡΖ κεἰ. ΚΗΡΥΕ,. 

137 Υ. ὅδ2 Ομολωΐσιν 5ι. Ὁμολωΐσιν. 
179 Υ. 724. Παλαιγενῇ ε5(ἰ. παλαιγενῆ. 
190 Υ. 704 δίδυμάκεα 5ι. διδυμάπεα. 
φρῷ Ζ. 4 το ΧΟΡΟΣ. σὰ πίγοϊομθη, 

Ϊπ ἀδορη ΒοιπιοΥΚαπρ απ: 
18 Ζ. 9 ν. Ἐξ. στόμα 5ι. διὸ στόμα. 
17 Ζ,.2. Ἰὼ" Τἃ κι, 2ὼ) Γᾶ. 
19 Ζ. 4 ν. Ἐ. ἀλκή 5ι. ἀλκὴ. 
38 Ζ. 9 ν. Εἰ. ἐπαλξέων 5ι. ἐπάλξεων. 
41 Ζ. Ἰοίχίο : στρατῶ δῖ. στρατῷ. 
48 Ζ. ὃ παλάμα δύ, παλάμᾳ. 
80 Ζ. 5 ἀγαπλειταό εἴ. ἀγαηλειτὰς. 
94 Ζ. 12 Ὀτγοπιοίβ βέ, Ὀχοχηπηθία, 
9οὅ Ζ. 10 αυῇ Θ'ομΠΠᾺ6 56. αὐ ἀοσὰ 50Β1146. 
90 Ζ. 18 Νίοϊποοκο βύ. οι πεκο. 
101 Ζ. 4 {. Μοϊδηῖρροβ 5ύ. Μ6! Πρ ΡΟ5). 

: 49: ὅδ ΜΟΙ πῖρΡο5 Ξῇ, ἄδθπὶ ΜΙ δμῖρροΒ. 
θυ. ἢ. βάξους᾽ ΓΝ βάξουσ᾽. 

θ᾽. νι: εὐτελὴς δ, εὐτελὴς. 
12 νυ. Εἰ. οὔτε 5. οὐδέ. 
12 ἴ, ν. Εἰ. ἰδὲ Ῥεῖβ. 164 χὰ βέγϑίοβοη. 
ὅ ν, ἘΣ. οι] ροπὶ δύ, μοι Πρ θη, 
θ ἔφηπεν --- ἄφηνεν δί, ἐφῆκεν --- ἐφῆκεν. 
1.51. ᾧ. 
4 ὁρᾶς 5. ὁρᾷς. 
10 ν. Ἐς Ογαιίουβ βί. Ογοέϊουβ. 
10 ἀϊο ϑούρθῃ βί, αἴθ ϑόουσο. 

. Ἰούχίθ : δ ὈἸσοθθ. δέ. ἰδ ὈΊβοο, 
. 9. ἰδέ ἀὰ5 Βοιῃίκόϊοπ πδοὴ ΚΊΙασο 211 βἰγϑι οἰϊοπ, 

19...ν. Εὲ ἀπώλεσεν 5ί, ἀπώλεσεν. 
8 ν. Εἰ, λεπτηὴδ᾽ 5, λεπτὴ δ᾽. 

[9] ς »- 

ὡς οα όνασοβε δον πυϑα δέν ες ,. 968 7. 7 ἐδοξε 5ι. ἔδοξε. 

----- “οὐδξοιχπον»..-ς-- -΄- 
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